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1 ANTECEDENTS 
 

El Servei de Gestió de l’Espai Públid de l’Ajuntament de Terrassa està situat a l’edifici de l’antiga 

Fàbrica Noguera, junt al Parc de Vallparadís. L’edifici actual és el resultant de diverses 

intervencions sobre diverses construccions de tipologia i antiguitat diversa. 

Per tal d’adaptar l’edificació actual als usos als que es destina l’edifici, el Servei va encarregar 

un estudi tècnic de Prevenció i contra incendis a l’enginyeria Emilio Pérez. 

Entre d’altres actuacions derivades de l’aplicació d’aquest estudi, està la de construir una nova 

escala exterior d’emergència per als recorreguts d’evaquació previstos en l’els magatzems de 

planta primera i segona. Aquesta escala es situarà en la façana Oest, junt el parc de 

Vallparadís.  

Al juny de 2016 l’Ajuntament de Terrassa va adjudicar a Arquitècnia i Enginyeria S.L. els treballs 

de “Redacció del Projecte i Direcció d'Obra de la Instal·lació d'una escala i dues portes 

d'emergència a l'edifici SGEP”. 

Per a la redacció del present Projecte el punt de partida ha estat un Avantprojecte previ 

redactat pels serveis tècnics del SGEP, en el que es planteja la situació de l’escala exterior, així 

com la ubicació de les dues noves portes de sortida d’emergència en les plantes 2 i 1. 

Cal remarcar que una premisa bàsica del Projecte és que l’escala ha de dispossar d’un darrer 

tram abatible, accionat mitjançant un sistema hidràulic en cas d’emergència que quedarà 

sempre recollit, deixant una alçada mínima lliure per sota seu de 270 cm en el vial d’accés al 

Parc des del Pont del Cementiri Vell. 

 

 

2 OBJECTE 
 

L’objecte d’aquest Projecte és el de: 

- Realitzar un aixecament de la façana objecte d’intervenció definint les alçades exactes 

respecte a la cota de carrer, plantes, forjats, obertures... 

 

- Definir l’escala exterior d’emergència a construir en quant a materials, dimensions, 

esglaonat, elements de protecció i estructura de suport es refereix. 

 
- Definir la situación exacta de les noves sortides d’emergència a efectuar en les plantes 1 i 2, 

així com les característiques de les portes a col·locar. 

 

  El promotor de la obra és l’Ajuntament de Terrassa, amb les següents dades fiscals: 

C.I.F. nº P-0827900-B 

Adreça: Plaça Didó nº 5, 08221 Terrassa 

 

3 EMPLAÇAMENT  
 

La seu del Servei de Gestió de l’Espai Públic és l’antiga Fàbrica Noguera, situada al C/ Igualtat 

nº 52 de Terrassa, al barri del Cementiri Vell. El conjunt dels edificis d’oficines, magatzems i tallers 

es troben ubicats a dues finques catastrals. Les dades dels inmobles obtingudes de la Direcció 

General del Catastre són les següents: 

 
Finca C/ Igualtat nº 42 
 

 Referencia catastral de l’inmoble: 8218309DG1081B0001RU  

 Ús:     INDUSTRIAL 

 
Finca C/ Igualtat nº 46 
 

 Referencia catastral de l’inmoble: 8218310DG1081B0001OU  

 Ús:     INDUSTRIAL 

 

  
4 SITUACIÓ ACTUAL 

 

 La zona de l’edifici a on es realitza l’actuació conmsta d’una estructura de pòrtics de formigó 

armat amb forjats unidireccionals de revoltons amb peces ceràmiques.  

 El forjat de coberta està realitzat amb corretges de formigó, encadellat ceràmic i teula. 

  

 Tant la planta baixa com la planta primera objecte d’actuació es destinen actualment a 

magatzem. La creació de les noves sortides d’emergència serà totalment compatible amb la 

distribució existent actualment, ja que es tracta de plantes diàfanes. 

 

  

5 PROPOSTA D’ACTUACIÓ 
 

Per a la construcció de la nova escala es plantejen un total de quatre trams, amb un replà en 

planta primera, un altre en planta baixa i dos d’intermitjos. El darrer tram de l’escala serà batent 

i disposarà d’un sistema hidràulic que el mantindrà alçat en tot moment excepte en cas 

d’emergència, moment en el que permetrà el desplegament fins a la cota de carrer del darrer 

tram. 

Aquest sistema s’activarà manualment en cas d’emergència des de qualsevol de les dues 

sortides d’emergència a crear en planta baixa i planta primera. 

Es proposa una estructura d’acer, on els diversos elements seran soldats: 

- En primer lloc uns perfils UPN 220 es fixaran amb tacs químics als pilars de formigó de façana 

de manera que tota la càrrega es distribueixi repartida al llarg de 4 metres, evitant sotmetre 
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el formigó existent a tensions excessives. 

- En aquests perfils UPN es soldaran unes cartel·les que es disposaran a mode de mènsula, 

sobre les quals es col·locaràn els perfils de suport de l’escala i els replans.  

- Posteriorment es col·locaran les peces d’esglaons fetes amb xapa metàl·lica plegada 

d’acer galvanitzat amb relleu lagrimat, al igual que els replans. 

- Finalment, es disposarà la barana en un dels costats de l’escala, ja que l’altre costat 

quedarà junt a la pared, ajustant-se els esglaons al plom de la façana. 

- Com que el darrer tram d’escala és basculant en el replà previ a aquest s’instal·larà el 

motor que permeti el seu moviment. 

 

 Tot el conjunt estructural es preveu soldat i pintat. 

 

 En les plantes baixa i primera s’aprofitaran les obertures de finestres existents per a enderrocar 

parcialment els ampits i col·locar dues portes tallafocs EI2-60 C5 de 80x210 cm. Aquestes portes 

no dispossaran de barra sino de maneta antipànic i en la seva part exterior es col·locarà una 

llengüeta metàl·lica antivandàlica. 

 

6 TERMINI D’EXECUCIÓ I GARANTIA DE LES OBRES 

 

 El termini d’execució de les obres s’estableix en dos mesos. 

 

7 CONTROL DE QUALITAT 
 

Totes les despeses derivades del control de qualitat de l’obra aniran a càrrec de l’empresa 

adjudicatària. S’inclou en el presuspost de l’obra una partida específica que correspondrà a un 

1 % del pressupost total de l’obra, no sent abonables les despesses dels assajos no realitzats. 

També s’inclou en el present Projecte un annex específic per al Programa de Control de 

Qualitat. 

8 SEGURETAT I SALUT 
 

Segons l'article 4 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, és obligatori per part del promotor la 

realització d’un Estudi de Seguretat i Salut en els projectes per a les obres de construcció en el 

moment en el que es produeixi alguna d’aquestes circumstàncies: 

- Pressupost d'Execució per Contracta superior a 450.760 €. 

- Durada estimada dels treballs superior a 30 dies laborables, utilitzant-se en algun  

 moment més de 20 treballadors. 

- Volum de mà d'obra superior a 500 jornades. 

- Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses. 

Com que no es preveu cap dels anteriors supòsits, es realitza un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

conforme al que estableix el mateix article 4 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'Octubre. 

 

9 GESTIÓ DE RESIDUS 
 

En aplicació de l’Ordenança Municipal reguladora de la neteja pública i de la gestió de residus 

s’adjunta un annex específic per a la gestió dels residus.  

Serà obligació del contractista donar compliment a la normativa vigent al respecte i garantir el 

transport dels residus a un abocador autoritzat tal i com es determina en aquest annex. 

 
10 EXIGÈNCIA DE CLASSIFICACIÓ 
 
D’acord amb el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text 

refós de la Llei de contractes del sector públic, no cal exigir classificació ni categoria a 

l’empresa que opti a l’execució d’aquestes obres. 

 

11 SEGUIMENT I CONTROL DE LES OBRES 
 

Tant la Direcció d’Obra com el seguiment de la mateixa i el control econòmic i del Programa 

de Control de Qualitat seran duts a terme pel tècnic dessignat per ATE com a Director d’Obra. 

 

No obstant això, tots els treballs es realitzaran sota supervissió del personal dels tècnics del Servei 

de Gestió de l’Espai Públic de l’Ajuntament de Terrassa. 

 

En cas que els treballs realitzats no s’ajustin al nivell exigit pel contracte pel que fa a la qualitat i 

nivell d’execució o bé els resultats dels assajos de control de qualitat no arribin als mínims 

establerts, la Direcció d’Obra a títol individual o a instancia dels tècnics del Servei de Gestió de 

l’Espai Públic de l’Ajuntament de Terrassa podran ordenar, a càrrec de l’Adjudicatari, les 

oportunes modificacions de l’obra executada per a arribar al mínim de qualitat exigible. 

 

L’empresa adjudicatària de l’obra designarà un responsable amb suficient qualificació per a 

programar, coordinar i organitzar les tasques assignades i amb dedicació suficient per assegurar 

una bona i correcta execució dels treballs. Tanmateix, aquest responsable ha d’estar 

localitzable en tot moment. En el cas de no complir-se aquests requisits, el tècnic Director 

d’Obra es reserva el dret de rebutjar-lo i sol·licitar-ne un de nou. 

 

L’empresa adjudicatària de l’obra estarà obligada a realitzar les actuacions que s’especifiquen 

a l’apartat de Descripció de les Obres i que inclou els treballs necessaris per a l’execució de la 

nova escala d’emergència, així com aquelles tasques i serveis auxiliars. A més més i amb 
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caràcter mensual s’haurà de presentar al Director d’Obra (i aquest a l’Ajuntament) una relació 

dels treballs realitzats, incloent plànol en suport digital (CAD), materials utilitzats,..etc. 

Abans de la finalització total dels treballs el contractista haurà lliurat tota la documentació 

gràfica  i descriptiva de l’obra executada (as built) així com la corresponent al control de 

qualitat (albarans, certificats, homologacions, cartes de subministrament, resultats assajos 

laboratori...) 

 

12 ALTRES ASPECTES A TENIR EN COMPTE EN LA CONTRACTACIÓ D’AQUESTES OBRES 
 

Aniran a càrrec del contractista: 

- El subministrament, col·locació, manteniment i retirada dels elements d’informació i 

senyalització necessaris per als desviaments de vianants en l’accés al Parc de Vallparadís  

originats durant l’execució de l’obra. 

- Els costos d’un anunci a un mitjà de comunicació informant de l’inici de les obres i de les 

afeccions que se’n puguin derivar, com també dels cartells anunciadors de l’obra i/o lones 

publicitàries objecte de la present licitació. 

 

13 DEFINICIÓ DE PREUS CONTRADICTORIS 
 

En cas necessari, per a la realitzaci de preus contradictoris de partides no previstes en Projecte, 

es realitzaran seguint els criteris de la descomposició i quadres de preus simples i compostos 

d’aquest mateix Projecte, i en el seu defecte, seguint les determinacions en rendiments i preus 

establerts per l’Institut de Tecnologia de Catalunya (ITEC), per l’any en el qual es formalitzi el 

contracte. En tot cas, aquests preus vindran afectats per la baixa de la licitació i amb 

l’aplicació dels mateixos percentatges inclosos en el projecte i relatius als conceptes de 

despeses auxiliars, del Benefici Industrial i Despeses Generals. 

 

14 JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 

Per a la confecció de les diferents partides del pressupost de Projecte s’ha utilitzat el banc de 

preus de BEDEC del 2016, de l’ITEC.  

Els costos indirectes aplicats als preus del present projecte són del 0,5%,  

Els preus es troben degudament justificats a l’annex nº 7 del present Projecte. 

 

 

15 PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
 
 El Pressupost d’Execució Material del Projecte ascendeix a la quantitat de TRETZE MIL VUIT-CENTS 

SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS (13.865,55 €). 

 

 El Pressupost d’Execució per Contracta sense IVA del Projecte ascendeix a la quantitat de SETZE 

MIL CINC-CENTS EUROS (16.500,00 €). 

 

. El Pressupost d’Execució per Contracta IVA inclòs, del Projecte ascendeix a la quantitat de 

DINOU MIL NOU-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS (19.965,00 €). 

 

 

16 DOCUMENTS QUE INTEGREN LA MEMÒRIA VALORADA 

 

 MEMÒRIA 

 
ANNEXES 

1. Annex de Càlcul de l’Estructura 

2. Control de Qualitat 

3. Plec de Condicions Particulars 

4. Estudi de Gestió de Residus 

5. Reportatge fotogràfic 

6. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

7. Justificació de Preus 

PLÀNOLS 

No Nom 
  

01 EMPLAÇAMENT 

02 ESTAT ACTUAL P. SOTERRANI 

03 ESTAT ACTUAL P. BAIXA   

04 ESTAT ACTUAL P. PRIMERA   

05 ESTAT FINAL P. BAIXA   

06 ESTAT FINAL P. PRIMERA 

07 ESTAT FINAL – FAÇANA – SECCIÓ PER ESCALA 

08 ESTAT FINAL – FAÇANA 

09 DETALL ESTRUCTURA – REPLÀ MOTOR 

10 DETALL ESTRUCTURA - REPLANS 

11 DETALLS ESCALA, BARANA I PORTES   
 

 

 

 

 



PROJECTE  D’INSTAL·LACIÓ D’UNA ESCALA I DUES PORTES D’EMERGÈNCIA A L’EDIFICI DEL SGEP 
  

 Pàg. 6

 
 

PRESSUPOST 

Amidaments  

Quadre de preus 1 

Quadre de preus 2 

Pressupost  

Resum de pressupost 

Pressupost per a Coneixement de l’Administració 

 

 

17 DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 
 

En la redacció del present Projecte s’han tingut en compte tota la reglamentació vigent al 

respecte pel que fa als contractes del Sector Públic: 

 

- Article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament 

General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

- Article 123 del RDL 2/2011 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del 

Sector Públic. 

 

El Projecte comprèn una obra completa, ja que conté tots i cadascun dels elements que són 

precisos per a la utilització de l’obra i és susceptible d’ésser lliurada a l’ús general. 

Així mateix, es fa constar que l’obra compleix els requisits exigits per RDL 2/2011 pel qual 

s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i, concretament, allò reflectit a 

l’article 18 de la mateixa. 

 
 

18 LEGISLACIÓ APLICABLE 
 

Àmbit general 
 

 Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: ley 52/2002,(BOE 31/12/02) Modificada por 
los Presupuestos generales del estado para el año 2003. art. 105 

 RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) 
 D 462/71 (BOE: 24/3/71)modificado por el RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 
 O. 9/6/71 (BOE: 17/6/71) corrección de errores (BOE: 6/7/71) modificada por el O. 

14/6/71(BOE: 24/7/91) 
 D 461/1997, de 11 de marzo 
 D. 462/71 (BOE: 24/3/71) 

 
 

Seguretat en cas d’incendi 
 

 CTE DB SI Seguridad en caso de Incendio 
 RD 314/2006 “Código Técnico de la Edificación” BOE 28/03/2006 
 Condicionantes urbanísticos y de protección contra incendios en los edificios 

complementarios a l’NBE-CPI-91 

 D 241/94 (DOGC: 30/1/95) 
 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) 
 Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI) 
 RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 
Seguretat d’ús i accessibilitat 

 
 CTE DB SU-1 Seguridad ante el riesgo de caídas 
 CTE DB SU-2 Seguridad ante el riesgo de impacto o atrapamiento 
 CTE DB SU-3 Seguridad ante el riesgo de aprisionamiento 
 RD 314/2006 “Código Técnico de la Edificación” BOE 28/03/2006 

 
Sistemes constructius 
 
 CTE DB HS 1 Protección ante la humedad 
 RD 314/2006 “Código Técnico de la Edificación” BOE 28/03/2006 

Materials i elements de construcció 
 
 RB-90 Pliego general de prescripciones técnicas generales para la recepción de 

bloques de hormigón en las obras de construcción 
 O 4/7/90 (BOE: 11/07/90) 
 RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 
 O 18/12/92 (BOE: 26/12/92) 
 UC-85 recomendaciones sobre el uso de cenizas volantes en el hormigón 
 O 12/4/85 (DOGC: 3/5/85) 
 RC-03 Instrucción para la recepción de cementos 
 RD 1797/2003 (BOE: 16/01/04) 
 RY-85 pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en 

las obras de  construcción 
 O 31/5/85 (BOE: 10/6/85) 
 RL-88 pliego general de condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos 

en las obras de construcción 
 O 27/7/88 (BOE: 3/8/88) 

 
Instal·lacions de protecció contra incendis 
 
 Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) 
 RD 1942/93 (BOE:14/12/93) 

 
 

Instal·lacions d’electricitat 
 
 Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT). Instrucciones Técnicas 

Complementarias 
 RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 
 CTE DB HE-5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 
 RD 314/2006 “Código Técnico de la Edificación” BOE 28/03/2006 
 Procedimiento administrativo para la aplicación del Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión 
 D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004) 
 Procedimiento administrativo para la aplicación del Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión 
 Instrucción 7/2003, de 9 de septiembre 
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 Condiciones de seguridad en las instalaciones eléctricas de baja tensión de 
viviendas 

 Instrucción 9/2004, de 10 de mayo 
 Certificado sobre cumplimiento de las distancias reglamentarias de obras y 

construcciones en líneas eléctricas 
 Resolución 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 
 Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 

eléctricas y centros de transformación 
 RD 3275/82 (BOE: 1/12/82)corrección de errores (BOE: 18/1/83) 
 Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 
 Resolución 19/6/84 (BOE: 26/6/84) 
 Reglamento de líneas aéreas de alta tensión 
 D 3151/1968 
 Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 

procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica 
 RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) 
 

 
 
Control de qualitat 

 
 Directiva 89/106/CEE de productos de construcción 
 Substituida por el RD 1630/1992, de diciembre, modificado por 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) 
 Control de calidad en la edificación 
 D 375/88 (DOGC: 28/12/88) corrección de erratas (DOGC: 24/2/89) 

desarrollo(DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 
 Obligatoriedad de hacer constar en el programa de control de calidad los datos 

referentes a la autorización administrativa relativa los techos y elementos 
resistentes 

 O 18/3/97 (DOGC: 18/4/97) 
 Criterios de utilización en la obra pública de determinados productos utilizados en 

la edificación. 
 R 22/6/98 (DOGC: 3/8/98) 
 Autorización de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas 
 RD 1630/80 (BOE: 8/8/80) 
 Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 
 R 30/1/97 (BOE: 6/3/97) 
 Autorización administrativa para los fabricantes de sistemas de techos para pisos y 

cubiertas y de elementos resistentes componentes de sistemas 
 D 71/95 (DOGC: 24/3/95) desarrollo (o. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95) 

 
Residus d’obra i enderrocs 

 
 Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 

residuos 
 O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
 Regulador de los derribos y otros residuos de la construcción. 

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

 Decret 89/2010, regulador de la producció i gestió de residus de la construcció i 
enderroc. 

 Decret 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubí, juliol de 2016 

 
 
 
 
Rafael Cárdenas Rodríguez  
Arquitecte 
Col·legiat COAC núm. 2995-2 
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1. SOL·LICITACIONS CONSIDERADES 
 

Per al càlcul de l’estructura s’ha utilitzat el programa WinEVA. La sobrecàrrega per a cada tram d’escala és de 5 KN/m2, comprenent: 

o 2 KN/m2 per a la sobrecàrrega d’ús 

o 2 KN/m per a la sobrecàrrega lineal de barana (actuant en una amplada d’un metre, fet que implica considerar 2 KN/m2 

o 1 KN/m2 per al paviment i acabat de l’escala. 

 
2. DIMENSIONAT 

 

A partir de les sol·licitacions de l’apartat anterior per a la biga tipus de suport de l’escala s’ha obtingut una càrrega de 0.25 T/m i per a les carte·les de suport una càrrega de 0.3 T/m.  

Introduint aquestes dades en el programa s’han dimensionat els diferents perfils metàl·lics. 

 

Pel que fa a les fixacions amb tacs químics s’ha obtingut un moment flector de 2,88 m.t. i un esforç tallant de 4T. El moment flector produeix l’esforç més important amb una tracció de 4,75 T  per a cada 

cartel·la. El sistema d’ancoratge proposat és el de tacs químics amb adhesiu per a ancoratge d’alta resistència tipus Sika AnchorFix -3+. Utilitzant barres de 12 mm de diàmetre amb un diàmetre de 

taladre de 22 mm s’obtenen elevades resistències segons la fitxa tècnica del fabricant que s’adjunta al final del present annex. 
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Hoja de Datos de Producto

Edición 14/08/2014
Identifi cación n.° 2.6.4
Versión n.° 1
Sika AnchorFix®-3+

Sika AnchorFix®-3+
Adhesivo para anclaje de alta resistencia, a base de resinas 
epoxi de dos componentes

Descripción 

del Producto

Adhesivo tixotrópico de dos componentes, a base de resinas epoxi de alta 
resistencia, libre de disolventes.

Usos Para la fi jación de anclajes no expansivos en los siguientes casos:

Anclajes estructurales
 � Redondos de acero corrugado en trabajos de reparación u obra nueva
 � Barras corrugadas
 � Pernos y sistemas de sujeción especiales.

Instalación de servicios mecánicos y eléctricos (calefacción y ventilación, apa-
ratos sanitarios).

 � Anclaje de soportes para conductos y equipos.

Trabajos con metal, carpintería:
 � Fijación de barandillas, balaustradas.
 � Fijación de pretiles.
 � Fijación de marcos de ventanas y puertas.

Sobre los siguientes soportes:
 � Hormigón.
 � Piedra natural.
 � Roca sólida.
 � Mampostería.
 � Acero.
 � Madera.

Características/Ventajas  � Largo tiempo abierto.
 � Se puede utilizar en hormigón húmedo.
 � Alta capacidad de carga.
 � Ensayo ETA
 � No descuelga, aplicable incluso en techos.
 � Libre de estireno.
 � Aplicable con pistolas convencionales.
 � Excelente adherencia al soporte.
 � Sin retracción, durante el endurecimiento.
 � Aplicación con pistolas convencionales (cartucho de 250 ml)
 � Bajo olor.
 � Baja pérdida de material.

Ensayos

Certificados/Normativa Ensayado según ETAG001 y NF.
Producto para anclajes de armaduras de acero según EN 1504-6:2006, con 
Declaración de Prestaciones  02 04 03 01 003 0 000002 1001, con Certifi cado 
de conformidad del control de producción en fábrica según el certifi cado núme-
ro 0921/CPD/2056, provisto del Marcado CE

Sika AnchorFix®-3+ 1/6
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Datos del Producto

Forma

Colores Comp. A: translúcido
Comp. B: gris
Comp. A+B mezclados: gris claro

Presentación Cartuchos de 250 ml,12 por caja
Palet: 60 cajas con 12 cartuchos

Cartuchos de 400 ml, 12 por caja
Palet: 50 cajas con 12 cartuchos.

Almacenamiento

Condiciones de 

almacenamiento/

Conservación

12 meses desde su fecha de fabricación en sus envases de origen bien cerra-
dos y no deteriorados, almacenados en lugar fresco y seco, alejado de fuentes 
de calor a temperaturas de entre +5°C y +30°C. Protegido de la acción directa 
del sol.

Todos los cartuchos de Sika AnchorFix®-3+ tienen la fecha de caducidad 
impresa en la etiqueta.

Datos Técnicos

Densidad Part. A: 1.18 kg/l
Part. B: 1.71 kg/l
1,45 kg/l (componentes A+B mezclados)

Velocidad de curado
Temperatura 
del soporte

Tiempo abierto Tgel
1)Tiempo de curado Tcur

+35°C - +40°C 10 minutos 7 horas

 +20°C - +35°C 15 minutos 14 horas

 +10°C - +20°C 35 minutos 30 horas

 +5°C - +10°C 75 minutos 45 horas

1) En hormigón húmedo el tiempo de curado debe ser el doble
* Temperatura mínima del cartucho: +5°C

Resistencia al 

descuelgue

No descuelga, aplicable incluso en techos.

Espesor de capa Máx. 5 mm

Propiedades Mecánicas/Físicas

Resistencia a 

compresión
Tiempo de 

curado
+5°C +23°C +40°C

16 horas ~ 11 N/mm2 ~ 94 N/mm2 ~ 108 N/mm2

1 día ~ 17 N/mm2 ~ 104 N/mm2 ~ 115 N/mm2

3 días ~ 86 N/mm2 ~ 112 N/mm2 ~ 123 N/mm2

7 días ~ 89 N/mm2 ~ 114 N/mm2 ~ 127 N/mm2

±5 N/mm2

Resistencia al 

arrancamiento

Ensayos de arrancamiento (según norma NF P 18-822)
Anclajes de barras corrugadas en losas:

Condiciones:

Calidad del acero B500B

Diámetro de la barra 12 mm

Diámetro del taladro 22 mm

Profundidad del anclaje 120 mm

Resultado del ensayo: Carga última >70 kN*, deslizamiento < 0,6 mm
*Máxima capacidad de carga de la máquina de ensayos.
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Resistencia

Resistencia térmica -40°C a +45°C. +45°C exposición prolongada.

Información del Sistema

Detalles de Aplicación

Consumo/Dosificación Consumo de material por anclaje en ml

ø del 
anclaje

mm

ø del 
taladro

mm

Volumen teórico (ml)
Profundidad del taladro  (mm)

80 90 110 120 130 140 160 170 180 200 210 220 240 260 280 300 350 400

M8 10 3.4 3.8 4.6 5.0 5.4 5.9 6.7 7.1 7.5 8.4 8.8 9.2 10.1 10.9 11.7 12.6 14.7 16.8

M10 12 4.4 5.0 6.1 6.6 7.2 7.7 8.8 9.4 9.9 11.0 11.6 12.1 13.2 14.3 15.4 16.5 19.3 22

M12 14 5.6 6.3 7.7 8.4 9.1 9.8 11.2 11.8 12.5 13.9 14.6 15.3 16.7 18.1 19.5 20.9 24.4 27.9

M14 16 6.9 7.7 9.5 10.3 11.2 12.0 13.8 14.6 15.5 17.2 18.1 18.9 20.6 22.4 24.1 25.8 30.1 34.4

M14 18 11.2 12.6 15.4 16.8 18.2 19.6 22.4 23.8 25.2 28.0 29.4 30.8 33.6 36.4 39.2 42.0 49.0 56.0

M16

18 7.8 8.8 10.8 11.8 12.7 13.7 15.7 16.7 17.6 19.6 20.6 21.6 23.5 25.5 27.4 29.4 34.3 39.2

20 12.6 14.1 17.3 18.8 20.4 22.0 25.1 26.7 28.3 31.4 33.0 34.5 37.7 40.8 44.0 47.1 55.0 62.8

M20

22 10.8 12.2 14.9 16.2 17.6 18.9 21.6 23.0 24.3 27.0 28.4 29.7 32.4 35.1 37.8 40.5 47.3 54.0

24 16.6 18.6 22.8 24.8 26.9 29.0 33.1 35.2 37.3 41.4 43.5 45.5 49.7 53.8 58.0 62.1 72.5 82.8

25 19.7 22.1 27.1 29.5 32.0 34.4 39.4 41.8 44.3 49.2 51.7 54.1 59.0 64.0 68.9 73.8 86.1 98.4

M24 26 14.2 16.0 19.6 21.4 23.1 24.9 28.5 30.3 32.0 35.6 37.4 39.2 42.7 46.3 49.8 53.4 62.3 71.2

M27 30 19.4 21.9 26.7 29.2 31.6 34.0 38.9 41.3 43.7 48.6 51.0 53.5 58.3 63.2 68.0 72.9 85.1 97.2

Las cantidades indicadas están calculadas sin tener en cuenta las pérdidas de 
material. Pérdidas 10-50%
Se puede conocer la cantidad de producto inyectado durante la aplicación con 
la ayuda de la escala de la etiqueta del cartucho.

Calidad del soporte Los soportes de hormigón y mortero deben tener una edad mínima de 28 días.
Se debe verifi car la resistencia del soporte (hormigón, mampostería, piedra 
natural).
Se deben hacer ensayos de arrancamiento si se desconoce la resistencia del 
soporte.
La superfi cie del taladro debe estar limpia, seca, libre de grasas y aceites, etc.
Se deben eliminar las partículas mal adheridas.
Los redondos de acero corrugado y las varillas roscadas tienen que limpiarse 
de aceites, grasas u otras sustancias o partículas como suciedad etc

Condiciones de Aplicación/Limitaciones

Temperatura del soporte Mín +0°C/ Máx +40°C.

Temperatura ambiente Mín +0°C/ Máx +40°C.

Temperatura del 

producto

Sika AnchorFix®-3+ debe estar a temperaturas entre +5°C y +30°C

Punto de rocío La temperatura del soporte durante la aplicación deberá estar al menos +3°C 
por encima del punto de rocío para evitar condensación.

Instrucciones de Aplicación

Mezclado Comp. A: Comp.B = 1:1 en volumen

Sika AnchorFix®-3+ 3/6
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Herramientas de 

aplicación

Coger el cartucho

250 ml 400 ml

Desenroscar y quitar la tapa blanca

Tirar de la boquilla 

Enroscar la boquilla mezcladora

Colocar el cartucho en la pistola y empezar
la aplicación.

Cuando se interrumpen los trabajos la boquilla mezcladora se puede quedar 
puesta en el cartucho. Si la resina ha endurecido en la boquilla cuando se 
reanuden los trabajos, se debe utilizar una boquilla nueva.

Cuando se va a almacenar un cartucho vacío, quitar la boquilla, limpiar el car-
tucho con un trapo seco y volver a poner el tapón.

Sika AnchorFix®-3+ 4/6
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Método de aplicación Comentarios generales

Realizar el agujero de diámetro y profundidad requeridos con
un taladro eléctrico .El diámetro del taladro debe estar de
acuerdo al diámetro de la barra a anclar.

Cada vez que se limpie el taladro se debe soplar, a continua-
ción con una bomba de soplado o aire comprimido, empezan-
do desde el fondo del taladro(al menos 2 veces).
Importante: Usar compresores libres de aceite.

Se debe limpiar el taladro con un cepillo redondo (al menos 2
veces) .El diámetro del cepillo debe ser mayor que el diámetro
del taladro.

Cada vez que se limpie el taladro se debe soplar, a continua-
ción con una bomba de soplado o aire comprimido, empezan-
do desde el fondo del taladro(al menos 2 veces).
Importante: Usar compresores libres de aceite.

Se debe limpiar el taladro con un cepillo redondo (al menos 2
veces) .El diámetro del cepillo debe ser mayor que el diámetro
del taladro

Cada vez que se limpie el taladro se debe soplar, a continua-
ción con una bomba de soplado o aire comprimido, empezan-
do desde el fondo del taladro(al menos 2 veces).
Importante: Usar compresores libres de aceite.

Extrusionar aproximadamente dos veces hasta que aparezcan
los dos componentes mezclados. No usar este material. Dejar
de hacer presión y limpiar la entrada del cartucho con un tra-
po.

Inyectar el adhesivo en el taladro, empezando desde el fondo
llevando la boquilla hacia atrás progresivamente. En cualquier
caso se debe evitar la entrada de aire. Para anclajes de cierta
profundidad se puede utilizar un tubo alargador

Insertar el anclaje con un ligero movimiento de giro en el tala-
dro relleno de resina. Debe salir algo de adhesivo por exceso
Importante: El anclaje debe ser colocado durante el tiempo
abierto de la resina. 

Durante el tiempo de endurecimiento de la resina no se debe
mover o aplicar carga alguna. Se deben limpiar inmediata-
mente las herramientas con Sika® Colma Limpiador. Después
de la aplicación lavar manos y piel con agua y jabón.

Nota importante: Anclajes en bloques huecos:

Usar Sika Anchorfi x® -1 para bloques huecos

Limpieza de 

herramientas

Limpiar las herramientas y el equipo de aplicación con Sika® Colma Limpiador 
inmediatamente después de su uso. El producto una vez endurecido/curado 
sólo se puede eliminar por medios mecánicos.

Nota Todos los datos técnicos expuestos en esta Hoja de Datos de Producto están 
basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden 
variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

Instrucciones de 

Seguridad e 

Higiene

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, mane-
jo, almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usua-
rios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del pro-
ducto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás 
cuestiones relacionadas con la seguridad.

Sika AnchorFix®-3+ 5/6

Diseño y producción en instalaciones
de Alcobendas (Madrid)

Madrid 28108 - Alcobendas
P. I. Alcobendas
Carretera de Fuencarral, 72
Tels.: 916 57 23 75 
Fax: 916 62 19 38

Madrid 28108 - Alcobendas
P. I. Alcobendas
C/ Aragoneses, 17
Tels.: 916 57 23 75 
Fax: 916 62 19 38

OFICINAS CENTRALES
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Notas Legales Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, 
están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos 
cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de 
su vida útil, de acuerdo a las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los 
materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir 
de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo 
alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos parti-
culares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los 
productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere 
dar. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos de pro-
piedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los tér-
minos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de 
conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos local, copia de las 
cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página «www.sika.es».
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ANNEX 2: CONTROL DE QUALITAT 



CONTROL DE RECEPCIÓ

Obra: Projecte d'instal lació d'una escala i dues portes d'emergència a l'edifici del SGEP

Autor del Projecte: Rafael Cárdenas Rodríguez

Data: Juliol 2016

estructura metàl lica
resistència al foc dels elements constructius

Docs d'orígen i garantia

Docs conformitat requisits tècnics

Assaigs / normes / especificacions

Certificat d'especificacions tècniques

Terminología del Pla de Control de Qualitat

Avaluacions d'idoneïtat tècnica
Document amb què es dóna una conformitat tècnica de la idoneïtat del 
producte per al ús al que es destina. 

Carta de classificació de la central

Document acreditatiu de la central formigonera en el que es justifiqui 
que aquesta està en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut segons l'annex 19 de la EHE-08 o bé un distintiu de qualitat 
transitori.

Assaig realitzat per un laboratori acreditat per encàrrec del fabricant del 
producte. Aquest assaig serveix per a comprovar qualsevol 
característica del material o bé per a verificar que aquest compleix amb 
els requisits que estableixi qualsevol norma que li sigui d'aplicació.

Document en el que el fabricant certifica periòdicament el compliment 
dels requisits mínims del material  segons la normativa vigent que li és 
d'aplicació.

Fitxa de característiques tècniques

Document elaborat pel fabricant d'un producte en el que es descriu 
aquests i les seves característiques fonamentals: descripció, 
propietats, aplicacions, recomanacions d'ús, incompatibilitats d'ús…

Distinitius de qualitat voluntaris
Segell / marca de conformitat (veure definició) de caràcter voluntari

CCRR

Certificat de Conformitat de Requisits Reglamentaris. Document oficial 
emès pel Ministeri de Ciència i Tecnologia a favor d'un fabricant de 
ciment, en el que se'l autoritza a fabricar i comercialitzar un ciment 
específic d'una fàbrica determinada en el mercat espanyol.

Homologació

Marca AENOR "N" Es tracta d'un segell / marca de conformitat (veure definició) específic 
otorgat per AENOR.

Certificat d'abocament de residus

Certificat emès per un gestor de residus autoritzat en el que 
s'especifica la identificació del poseïdor i productor d'aquests, l'obra de 
procedència (amb el número de llicència d'obra si s'escau), la quantitat 
de residus en tones o en metres cúbics (o en les dues unitats), el tipus 
de residus lliurats (codificats segons la llista europea de residus) i la 
identificació del gestor de les operacions de destinació.

Adicional a etiqueta CE

Segell / Marca de conformitat

Distintiu que demostra que determinat material compleix els requisits 
mínims assenyalats d'acord a un protocol establert. L'afiliació a 
marques i segells de qualitat està subjecta a comprovacions i controls 
periòdics. Es pot demostrar la possessió d'aquests segells mostrant la 
publicació en diaris oficials de la administració de la seva concessió o 
bé inserint en qualsevol document del fabricant el logo del distintiu de 
qualitat.

Certificat de subministrament

Certificat emés pel subministrador o pel fabricant del material on 
aparegui: nom de la empresa subministradora, nom i càrrec del 
responsable de subministrament amb la seva corresponent 
identificació (NIF/CIF, adreça, telèfon, correu electrònic…), obra de 
referència on s'ha subministrat el material i si s'escau nom del client al 
que s'ha subministrat, identificació del material subministrat (indicant la 
seva quantitat, nº albarà i data).  Aquest certificat serà ORIGINAL i
estarà segellat per la empresa i signat per la persona responsable.

Albarà / etiqueta

Document que acompanya el producte en el moment de la entrega per 
part del subministrador al client. En aquest ha de constar una 
numeració, data, dades del client, quantitat i descripció del material 
subministrat i adreça del lliurament.
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Terminología del Pla de Control de Qualitat

Autoritzacions administratives

Certificat CE

Marcatge del que han de disposar els productes de construcció per a 
la seva lliure circulació pel territori de la Unió Europea, conforme a les 
condicions establertes en les Directives que li siguin d'aplicació.

Control de producció en fàbrica

Control intern permanent del fabricant que consisteix en procediments, 
inspeccions regulars i assajos par a controlar les matèries primes i 
d'altres materials utilitzats en la elaboració del producte. També es 
poden controlar els equips, el procés productiu i el producte acabat.

Càlcul inèrcia de la perfileria

Per als tancaments exteriors d'alumini es demana el càlcul d'inèrcia 
per l'acció del vent sobre un perfil intermig de la fusteria (no ubicat en 
el perímetre del premarc). S'utilitzarà l'element més desfavorable de 
tots per a calcular la inèrcia mínima necessària d'aquest segons 
s'estableix al Codi Tècnic de la Edificació, al DB-SE-AE capítol 3 
apartat 3.

Classificació s/UNE 12207, 12208 i 
12210

Classificació de fusteries exteriors per la seva permeabilitat al aire, 
estanqueitat al aigua i pel comportament davant l'acció del vent. 
Aquesta classificació s'obté mitjançant assajos per part d'un laboratori 
acreditat.

Autoritzacions d'ús o administratives
Document del que han de disposar obligatòriament els fabricants de 
sostres prefabricats i on consten les dades tècniques dels seus 
elements constituents.

Garantia desenal aplicador
En determinats sistemes es demana la garantia desenal (original) de la 
empresa que ha realitzat els treballs. (p. ex: impermeabilitzacions, 
revestiments continus façana…)

Segell Qualicoat

Aplicable a tancaments d'alumini (o d'aleacions d'aquest). Segell de 
qualitat que fixa les exigències mínimes de les instal·lacions, matèries 
primes i productes acabats en processos de termolacat de productes 
destinats a arquitectura exterior

Segell Qualanod

DITE
Document amb què es dóna una conformitat tècnica de la idoneïtat del 
producte per al ús al que es destina. El DITE fa referència a productes 
europeus.

Altres Autoritzacions administratives

Declaració de conformitat CE
Document en el que el fabricant certifica que un producte compleix els 
requisits exigits per la legislació vigent. És obligatòria per a certs 
productes.

Exemple d'etiqueta Exemple d'etiqueta del producte que ens aporta informació de les 
seves característiques principals

Aplicable a tancaments d'alumini (o d'aleacions d'aquest). Segell de 
qualitat que fixa les exigències mínimes de les instal·lacions, matèries 
primes i productes acabats en processos d'anoditzat de productes 
destinats a arquitectura exterior

Homologació soldadors
Certificat de qualificació de soldadors (tant a taller com a obra) segons 
la UNE-EN 287. Expedit per un organisme examinador, on apareixen 
les dades del operari, l'assaig realitzat i la conformitat d'aquest.
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Estructura metàl·lica
Subm1:

Certificat de subministrament 1
Subm 2:

Certificat de subministrament 2

prod:

model:

fab:

Documents previs
Memòria de fabricació

Plànols de taller

Pla de punts d'inspecció de taller

Memòria de muntatge

Plànols de muntatge

Pla de punts d'inspecció de muntatge

Homologació de soldadors a taller
Homologació de soldadors a obra

Docs d'orígen i garantia
Albarà / etiqueta
Certificat de subministrament del fabricant
Protocol complert de treball
Certificat d'especificacions tècniques

Autoritzacions administratives
Declaració de conformitat CE

comp:

model:

fab:

Docs d'orígen i garantia
Albarà / etiqueta O
Certificat de subministrament del fabricant

Docs conformitat requisits tècnics
Marca AENOR "N"
Certificat d'especificacions tècniques O
Certif.Orígen / composició química
Certif.Orígen / característiques geomètriques
Homologació soldadors (a taller i a obra) O

Autoritzacions administratives
Declaració de conformitat CE O

DOCUMENTACIÓ

Nota: Els plànols de taller han de contenir: 1. Material de cada component. 2. Identificació de perfils i productes. 3.
Dimensions i toleràncies. 4. Procediments de fabricació (tractaments tèrmics, mecanitzats, forma d'execució de forats 
i acords...) i les eines a emprar. 5. Contrafletxes. 6. En unions cargolades, els tipus, dimensions, forma d'apretament 
de cargols (especificant els paràmetres corresponents). 7. En unions soldades, les dimensions dels cordons, el tipus 
de preparació, l'ordre d'execució.

Nota: El pla de punts d'inspecció de taller ha de contenir: 1. Procediments de control intern de producció 
desenvolupats pel fabricant. 2. Elements als que s'aplica cada inspecció. 3. Tipus d'inspecció aplicada (visual, 
assaigs no destructius...) i nivell. 4. Mitjans d'inspecció. 5. Decisions.

Nota: La memòria de muntatge ha de contenir: 1. Càlcul de les toleràncies de posició de cada component. 2.
Descripció de les ajudes al muntatge ("casquillos" provisionals de recolzament, "orejetas" d'issat, elements de 
guiatge, etc.) 3. Definició de les unions en obra. 4. Mitjans de protecció de soldadures. 5. Procediments d'apretament 
de cargols, etc... 6. Les comprovacions de seguretat durant el muntatge.

Estructura d'acer

Nota: La memòria de fabricació ha de contenir: 1. Càlcul de toleràncies, coherència amb el sistema general de 
toleràncies, procediments de tall, doblegat, moviment de les peces. 2. Procediments de soldatge que s'han d'emprar, 
preparació dels cantells, preescalfaments requerits. 3. Tractament de les superfícies (unions soldades, superfícies en 
contacte en unions cargolades o tractaments de protecció)

Perfils d'acer

Nota: El pla de punts d'inspecció de muntatge ha de contenir: 1. Procediments de control intern de producció 
desenvolupats pel muntador. 2. Elements als que s'aplica cada inspecció. 3. Tipus d'inspecció (visual, assaigs no 
destructius, etc.) i nivell. 4. Mitjans d'inspecció. 5. Decisions derivades de cadascun dels resultats possibles, etc. 6.
Es comprovarà que les toleràncies de posicionament de cada component son coherents amb el sistema general de 
toleràncies (en especial en el que refereix a replanteig de plaques base)

Nota: Els plànols de muntatge han de contenir: 1. Indicació de forma esquemàtica de posició i moviments de les 
peces durant el muntatge. 2. Mitjans d'issat. 3. Apuntalaments provisionals.
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Estructura metàl·lica

DOCUMENTACIÓ

comp:

model:

fab:

Docs d'orígen i garantia
Albarà / etiqueta O
Certificat de subministrament del fabricant

Docs conformitat requisits tècnics
Certificat d'especificacions tècniques
Certif.Orígen / compatibilitat pintura intumescent
Fitxa de característiques tècniques

Autoritzacions administratives
Declaració de conformitat CE

comp:

model:

fab:

Docs d'orígen i garantia
Albarà / etiqueta
Certificat de subministrament del fabricant

Docs conformitat requisits tècnics
Homologació O

Certificat d'especificacions tècniques
Fitxa de característiques tècniques

Emprimació anticorrosiva

Recobriment galv. en calent
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Portes i tancaments tallafocs, ferramentes i accessoris
Subm1:

Certificat de subministrament 1
Subm 2:

Certificat de subministrament 2

prod:

model:

fab:

Docs d'orígen i garantia
Albarà / etiqueta O
Certificat de subministrament del fabricant

Docs conformitat requisits tècnics
Certificat d'especificacions tècniques
Fitxa de característiques tècniques

Autoritzacions administratives
Declaració de conformitat CE O
Certificat CE O

prod:

model:

fab:

Docs d'orígen i garantia
Albarà / etiqueta
Certificat de subministrament del fabricant

Docs conformitat requisits tècnics
Assaigs / normes / especificacions

Certificat d'especificacions tècniques
Fitxa de característiques tècniques

Autoritzacions administratives
Declaració de conformitat CE
Certificat CE

Portes i tancaments tallafocs, portes de pisos 
d'aparells elevadors, conductes i comportes 
tallafocs, segellats de penetració i juntes lineals

Accessoris i ferramenta (dispositius 
emergència, polsadors, barres antipànic, 
dispositius de tancament i coordinació de 
portes…)
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CONTROL D'EXECUCIÓ

Obra: Projecte d'instal lació d'una escala i dues portes d'emergència a l'edifici del SGEP

Autor del Projecte: Rafael Cárdenas Rodríguez

Data: Juliol 2016

estructura metàl lica

CONTROL D'EXECUCIÓ criteri lot lots formats ubicació data inici data final documentat per
acceptat
DEO?

observacions

Estructures d'acer
Estructures d'acer

Paràmetres de control

1 per tota 
l'actuació
1 per tota 
l'actuació

1 per tota 
l'actuació

1 per tota 
l'actuació

1 per tota 
l'actuació

1 per tota 
l'actuació
1 per tota 
l'actuació
1 per tota 
l'actuació

1 per tota 
l'actuació

500 m² / 2 
plantes

500 m² / 2 
plantes

500 m² / 2 
plantes

500 m² / 2 
plantes

500 m² / 2 
plantes

500 m² / 2 
500 m² / 2 

plantes

Paràmetres de control

500 m² / 2 
plantes

500 m² / 2 
plantes

500 m² / 2 
plantes

500 m² / 2 
plantes

500 m² / 2 
plantes

500 m² / 2 
plantes

Paràmetres de control

500 m² / 2 
plantes

500 m² / 2 
plantes

500 m² / 2 
plantes

unitat d'obra 
controlada : Estructures d'acer

Memòria fabricació
Revissió i 
aprovació de la 
documentació de 
taller (control 
documental)

Control de la 
fabricació a taller 
(control
documental)

Reparacions soldadures

Plànols de taller per a 
cada element

Control intern de 
producció

Comprovació de l'ordre i 
dels mitjans emprats en 
cada procés

Comprovació del 
sistema de traçabilitat 
del control intern
Qualificació dels 
operaris

Memòria de muntatge

unitat d'obra 
controlada : Execució soldadures

Execució soldadura
Execució unions 
cargolades

Nota:

Revissió i 
aprovació de la 
documentació de 
muntatge en obra 
(control
documental)

Control del 
muntatge en obra 
(inspecció i 
control
documental)

Ordre de les operacions 
i adequació dels mitjans 
emprats en cada procés

Qualificació dels 
operaris
Verificació del 
autocontrol del 
muntador

Plànols de muntatge

Control intern del 
muntador

Manipulació i 
emmagatzematge
Disposició i dimensions 
dels elements 
estructurals

Plà de soldatge

Qualificació

Preparació del soldeig

Requisits segons tipus de soldadura

Execució soldadures

Nota:

unitat d'obra 
controlada : Execució d'unions cargolades

Diàmetre i tipus de cargol (1)

Tipus de femella (1)

Posició i tipus de volanderes (1)
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CONTROL D'EXECUCIÓ criteri lot lots formats ubicació data inici data final documentat per
acceptat
DEO?

observacions

500 m² / 2 
plantes

500 m² / 2 
plantes

500 m² / 2 
plantes

Paràmetres de control

1 per tota 
l'actuació
1 per tota 
l'actuació
1 per tota 
l'actuació
1 per tota 
l'actuació
500 m² / 2 

plantes
500 m² / 2 

plantes

Verificacions i/o proves

500 m² / 2 
plantes

500 m² / 2 
plantes

Gruixos de les capes de protecció

Adherència de la protecció

Nota: Proves de comprovació de gruixos de protecció i adherència

unitat d'obra 
controlada : 

Protecció d'estructura d'acer 
davant la corrossió (assajos)

Control visual d'unions pretesades i no 
pretesades (1)

Control d'estreny de cargols pretensats (2)

Superfícies en contacte en unions 
resistents al lliscament (3)
Nota:  (1) es refereix a control organolèptic
Nota:  (2) els passos a seguir seran: 1. Control del mètode, ordre i estrenyiment inicial. 2. Verificació per part del inspector de l'instal·lació d'elements de fixació. 
3. Comprovació del parell d'estreny amb clau dinamomètrica.
Nota:  (3) es realitzarà un control de la classe de superfície especificada en el Plec de Condicions de Projecte

unitat d'obra 
controlada : 

Protecció d'estructura d'acer 
davant la corrossió

Pla de tractament (1)

Nota: (2) inspecció en taller
Nota: (3) inspecció de l'aplicació en obra  de la protecció 

Sistema de preparació de les superfícies i 
assaigs de procediment (1)
Assaigs del gruix i adherència dels 
recobriments (1)
Inspecció visual de la preparació de la 
superfície (2)

Preparació de les superfícies (3)

Aplicació de la protecció (3)

Nota: (1) es verificarà la documentació de control de taller (control documental)
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CONTROL D'OBRA ACABADA

Obra: Projecte d'instal lació d'una escala i dues portes d'emergència a l'edifici del SGEP

Autor del Projecte: Rafael Cárdenas Rodríguez

Data: Juliol 2016

estructura metàl lica
resistència al foc dels elements constructius

CONTROL OBRA ACABADA criteri lot lots formats ubicació data inici data final documentat per
acceptat
DEO?

observacions

Estructures d'acer

Verificacions i/o proves

cada planta

Verificacions i/o proves

500 m² / 2 
plantes

500 m² / 2 
plantes

Adherència de la protecció

Nota: Proves de comprovació de gruixos de protecció i adherència

unitat d'obra 
controlada : Estructures Metàl·liques

Estructures Metàl·liques
Nota: control organolèptic

Gruixos de les capes de protecció

unitat d'obra 
controlada : 

Protecció d'estructura d'acer 
davant la corrossió
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CONTROL OBRA ACABADA criteri lot lots formats ubicació data inici data final documentat per
acceptat
DEO?

observacions

Resistència al foc dels elements constructius

Verificacions i/o proves

cada 1000m²

cada 250m²

cada 500m²

cada
recorregut

d'evacuació

totalitat
edificació

totalitat dels 
mitjans

d'evacuació

Portes situades als recorreguts d'evacuació 
(4)

Resistència al foc de l'estructura de fusta 
(3)

unitat d'obra 
controlada : 

Execució de proteccions 
passives

Resistència al foc de l'estructura de formigó 
(1)

Resistència al foc de l'estructura d'acer (2)

Senyalització dels mitjans d'evacuació (5)

Senyalització dels mitjans de protecció (6)

Nota:  (1) Productes especials:   Inpecció organolèptica: 100% de l'estructura  /  Verificació de gruixos aplicats: 1sèrie de determinació de gruixos (1 sèrie=6 
lectures), cada 1000m². Mínim una determinació en estructura verticali una determinació en estructura horitzontal.  Més verificacions que pugui determinar el 
DITE.

Nota:  (2) Productes especials:   Inpecció organolèptica: 100% de l'estructura  /  Verificació de gruixos aplicats: 1sèrie de determinació de gruixos (1 sèrie=6 
lectures), cada 250m². Mínim una determinació en estructura verticali una determinació en estructura horitzontal.  Més verificacions que pugui determinar el 
DITE.

Nota:  (3) Productes especials:   Inpecció organolèptica: 100% de l'estructura  /  Verificació de gruixos aplicats: 1sèrie de determinació de gruixos (1 sèrie=6 
lectures), cada 500m². Mínim una determinació en estructura verticali una determinació en estructura horitzontal.  Més verificacions que pugui determinar el 
DITE.

Nota:  (4) Prova de funcionament: Control de la presència de dispositius exigits i el seu correcte accionament.  100% de les portes de sortida d'emergència.

Nota:  (5) Verificació de l'ajust de les senyals documentades amb les col·locades. Control de la col·locació de les senyals; situació i visibilitat; dimensions de les 
senyals.  100% de les senyals.
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1. PART PRIMERA 
 
1.1 DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES OBRES 
 
La disposició general de les obres a executar, queden descrites en els plànols i la memòria adjunts. 
Totes les obres s'executaran amb subjecció a aquest documents del projecte, així com als detalls i 
instruccions que faciliti la direcció facultativa de l'obra. 
 
1.2 OBRES NO ESPECIFICADES EN AQUEST PROJECTE 
 
Si en el transcurs del treball fos necessari qualsevol mena d'obra que no figurés especificada en 
aquest projecte, el contractista té l'obligació d'executar-la d'acord amb les instruccions que amb 
tal finalitat rebrà de la Direcció Facultativa de l'obra, i s'establirien si calgués, els preus contradictoris 
de les noves unitats d'obra. 
 
1.3 OBRES MAL EXECUTADES 
 
El contractista tindrà l'obligació d'enderrocar i tornar a executar tota obra no efectuada d'acord 
amb les prescripcions d'aquest Plec de Condicions i amb les instruccions de la Direcció Facultativa 
sense que li serveixi de pretext el fet de que el Director de les obres o els seus delegats no 
s'haguessin adonat de la falta durant l'execució. 
 
1.4 DOCUMENTACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRA 
 
Integren el contracte els següents documents relacionats per ordre de prelació en quant al valor de 
les seves especificacions en cas d'omissió o aparent contradicció: 
 
1.- Les condicions fixades en el propi document de contracte d'empresa o arrendament d'obra, si 
existeix. 
2.- El Plec de Condicions particulars. 
3.- El present Plec General de Condicions. 
4.- La resta de la documentació de Projecte (memòria, plànols, amidaments i pressupost). 
 
Les ordres i instruccions de la Direcció facultativa de les obres s'incorpora al Projecte com 
interpretació, complement o precisió de les seves determinacions. 
En cada document, les especificacions literals prevaldran sobre les gràfiques i els plànols, la cota 
prevaldrà sobre la mesura a escala. 
 
 
2. PART SEGONA 
 
2.1 CONDICIONS TÈCNIQUES 
 
2.1.1 CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
 
Les condicions generals tècniques fan referència al conjunt de característiques que han de complir 
els materials usats a les obres del present projecte, les tècniques de la seva col·locació a l'obra i les 
de l'execució de tota classe d’instal·lacions i les obres accessòries i dependents. 
Aquestes condicions queden explícitament assenyalades en els següents documents del projecte: 
 Plànols 
 Memòria 
  
Aquells aspectes que no queden suficientment explicitats en els anteriors documents atendran el 
que és prescriu a les normes següents: 
 

2.1.2 NORMATIVA 
 
Segons el Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "normas sobre redacción de 
proyectos y dirección de obras de edificación" i el CTE en la part 1a, contingut del projecte. 
 
 
3. CLÀUSULES ECONÒMIQUES 
 
3.1 GENERALITATS 
 
Fan referència a les relacions entre el propietari i el contractista. 
Abans de començar les obres la propietat haurà de formalitzar un contracte amb una empresa 
constructora, en el que s'especifiquin els preus de totes les unitats d'obra que intervindran d'acord amb 
el present projecte, el preu de les quals serà invariable. 
També s'especificaran els terminis previstos per la finalització de les obres i les penalitzacions aplicables 
pels retards soferts. 
 
3.2  VALORACIÓ 
 
A les unitats amidades s'aplicaran els preus que figurin en el pressupost, en els quals figuren incloses 
totes les despeses de transport i indemnitzacions de l'import dels drets fiscals amb que estiguin gravats 
per l'Estat, Província o Municipi, a més de les despeses generals de la contracta. 
Si calgués realitzar alguna unitat d'obra no compresa en aquest projecte, es formalitzarà el 
corresponent preu contradictori, abans de començar a executar-la. 
El contractista és responsable del pagament de les taxes per abocament de residus de la 
construcció si fos el cas. 
 
3.3 FORMA DE PAGAMENT 
 
El pagament serà efectuat mitjançant certificacions de l'obra realitzada i aprovada per la Direcció 
Facultativa de l'obra. 
 
3.4 TERMINI D'EXECUCIÓ 
 
El contractista començarà les obres tan aviat com rebi les ordres de la Direcció Facultativa i d'acord 
amb els terminis legals establerts. 
Les obres hauran de seguir el ritme que determini la Direcció Facultativa, a fi de que finalitzin dins del 
termini previst al contracte. 
 
3.5 TERMINI DE GARANTIA 
 
El termini de garantia serà d'un any, a comptar des del dia de la recepció provisional de les obres, 
període durant el qual el contractista té l'obligació de reparar tots els defectes que procedeixin de 
la construcció, sense dret a indemnització de cap mena. 
 
3.6 RECEPCIONS PROVISIONAL I DEFINITIVA 
 
Al acabament de les obres, la propietat efectuarà una recepció provisional de l'obra, retenint un 10% 
de l'import total de les mateixes en concepte de garantia, fins que es faci la recepció definitiva. 
Aquesta es farà transcorreguts sis mesos de la recepció provisional, prèvia inspecció de la direcció 
facultativa, i correcció dels problemes que hagin pogut sorgir durant aquest temps per part del 
contractista. 
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3.7 FIANCES 
 
El contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents, segons que 
s'estipuli: 
 
a) Dipòsit previ, en metàl· lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del 
preu total de contracta. 
b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en igual proporció. 
 
3.7.1 FIANÇA PROVISIONAL 
 
En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendre part en ella 
s'especificarà en l'anunci de la mateixa i la seva quantia serà d'ordinari, i exceptuant estipulació 
distinta en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra, d'un tres per cent (3 per 100) com a 
mínim, del total del pressupost de contracta. 
El Contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la mateixa, haurà de 
dipositar en el punt i termini fixats a l'anunci de la subhasta o el que es determini en el Plec de 
Condicions particulars del Projecte, la fiança definitiva que s'assenyali i, si no, el seu import serà del 
deu per cent (10 per 100) de la quantitat per la qual es faci l'adjudicació de l'obra, fiança que pot 
constituir en qualsevol de les formes especificades en l'apartat anterior. 
El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec de 
Condicions particulars, no excedirà de trenta dies naturals a partir de la data en què se li comuniqui 
l'adjudicació, i aquest termini haurà de presentar l'adjudicatari la carta de pagament o rebut que 
acrediti la constitució de la fiança a què es refereix el mateix paràgraf. L'incompliment d'aquest 
requisit donarà lloc a què es declari nul · la l'adjudicació, i l'adjudicatari perdrà el dipòsit provisional 
que hagués fet per prendre part en la subhasta. 
 
3.7.2 EXECUCIÓ DE TREBALLS AMB CÀRREC A LA FIANÇA 
 
Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs precisos per a ultimar l'obra en les 
condicions contractades, l'Arquitecte Director, en nom i representació del Propietari, els ordenarà 
executar a un tercer o, podrà realitzar-los directament per administració, abonant el seu import 
amb la fiança dipositada, sense perjudici de les accions que tingui dret el propietari, en el cas que 
l'import de la fiança no fos suficient per cobrir l'import de les despeses efectuades en les unitats 
d'obra que no fossin de recepció. 
 
3.7.3 DE LA SEVA DEVOLUCIÓ EN GENERAL 
 
La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedirà de trenta (30) dies 
un cop signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir que el 
Contractista li acrediti la liquidació i saldo dels seus deutes causats per l'execució de l'obra, tals com 
salaris, subministraments, subcontractes. 
 
3.7.4 DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA EN EL CAS D'EFECTUAR RECEPCIONS PARCIALS 
 
Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte director, accedís a fer recepcions parcials, tindrà 
dret el Contractista a què li sigui retornada la part proporcional de la fiança. 
 
3.7.5 COMPOSICIÓ DELS PREUS UNITARIS 
 
El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els 
indirectes, les despeses generals i el benefici industrial. 
 
Es consideren costos directes: 

a) La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervé directament en 
l'execució de la unitat d'obra. 
b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es tracti o 
que siguin necessaris per a la seva execució. 
c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i 
malalties professionals. 
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc., que tinguin lloc per l'accionament o 
funcionament de la maquinària i instal · lacions utilitzades en l'execució de la unitat d'obra. 
e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal · lacions, sistemes i equips 
anteriorment esmentats. 
 
Es consideraran costos indirectes: 
Les despeses d'instal· lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, 
tallers, pavellons temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., Els del personal tècnic i 
administratiu adscrit exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran en 
un percentatge dels costos directes. 
 
Es consideraran despeses generals: 
Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l'administració, 
legalment establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes 
(en els contractes d'obres de l'Administració pública aquest percentatge s'estableix entre un 13 per 
100 i un 17 per 100). 
 
Benefici industrial: 
El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides 
anteriors. 
 
Preu d'Execució material: 
S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes 
excepte el Benefici Industrial. 
 
Preu de Contracta: 
El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el 
Benefici Industrial. 
L'IVA gira sobre aquesta suma però no integra el preu. 
 
3.7.6 PREUS DE CONTRACTA IMPORT DE CONTRACTA 
 
En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i ventura, 
s'entén per Preu de Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, és a dir, el preu 
d'Execució material, més el tant per cent (%) sobre aquest últim preu en concepte de Benefici 
Industrial de Contratista. El benefici s'estima normalment, en un 6 per 100, llevat que en les 
condicions particulars s'estableixi un altre diferent. 
 
3.7.7 PREUS CONTRADICTORIS 
 
Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte decideixi introduir 
unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstància 
imprevista. El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 
A falta d'acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte i el Contractista abans de 
començar l'execució dels treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si 
subsisteix la diferència s'acudirà, en primer lloc, al concepte més anàleg dins del quadre de preus 
del projecte, i en segon lloc al banc de preus d'ús més freqüent en la localitat. 
Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 
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3.7.8 RECLAMACIONS D'AUGMENT DE PREUS PER CAUSES DIVERSES 
 
Si el Contractista, abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació 
oportuna, no podrà sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el 
quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per a l'execució de les obres (amb 
referència a Facultatives). 
 
3.7.9 FORMES TRADICIONALS DE MESURAR O D'APLICAR ELS PREUS 
 
En cap cas podrà al· legar el Contractista els usos i costums del país respecte de l'aplicació dels 
preus o de la forma de mesurar les unitats d'obra executades, s'estarà al previst en primer lloc, al 
Plec General de Condicions Tècniques, i en segon lloc, al Plec General de Condicions particulars. 
 
3.7.10 DE LA REVISIÓ DELS PREUS CONTRACTATS 
 
Contractant-se les obres a risc i ventura, no s'admetrà la revisió dels preus en tant que l'increment no 
arribi, en la suma de les unitats que falten per realitzar d'acord amb el Calendari, a un muntant 
superior al tres per 100 (3 per 100) de l'import total del pressupost de Contracte. 
En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la revisió 
corresponent d'acord ¬ acord amb la fórmula establerta en el Plec de Condicions Particulars, 
percebent el Contractista la diferència en més que resulti per la variació de l'IPC superior al 3 per 
100 . 
No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari 
de la oferta. 
 
3.7.11 APLEC DE MATERIALS 
 
El Contractista queda obligat a executar els apilaments de materials o aparells d'obra que la 
Propietat ordeni per escrit. 
Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat 
d'aquest; del seu guarda i conservació serà responsable el Contractista. 
 
CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
 
1.- SOBRE ELS COMPONENTS 
 
Característiques 
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions 
establertes a l’article 5.2 Conformitat amb el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. 
del CTE: 

 
1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en 
funció del seu ús previst, portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE 
de productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 del 29 de desembre, 
modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o 
altres Directives europees que li siguin d’aplicació.  

 

2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les 
característiques tècniques de productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense 
perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb les corresponents directives 
Europees.  

 
 
 

Control de recepció 
 
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les 
condicions establertes a l’article 7.2 Control de recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. 
Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 
 
Control de la documentació dels subministres. 

 
Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la 
normativa d’obligat compliment, pel projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, 
qui els presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació comprendrà, 
almenys, els següents documents: 

 
 a) els documents d’origen, full de subministrament ; 
 
 b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 
 
 c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides   

 reglamentàriament, inclosa la documentació corresponent al marcatge CE dels 
productes  de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin 
transposició  de les Directives Europees que afectin als productes subministrats. 
 
Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el 
compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà 
comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
 
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica  

 
1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  
  
 a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes 
 subministrats, que assegurin les característiques tècniques dels mateixos 
 exigides en  el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial del 
distintiu d’acord  amb l'establert en l’article 5.2.3; i  
  
 b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips 
i  sistemes innovadors, d’acord amb l'establert en l’article 5.2.5, i la constància 
del  manteniment de les seves característiques tècniques.  
 
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és 
suficient per a l’acceptació dels productes, equips i sistemes emparats per ella.  

 
Control de recepció mitjançant assaigs 

 
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, 
en determinats casos, realitzar assaigs i proves sobre alguns productes, segons 
l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o 
ordenats per la D.F.  
 
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el 
projecte o indicats per la direcció facultativa sobre el mostreig del producte, els 
assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar. 
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2.- SOBRE L'EXECUCIÓ 
  
Condicions generals.  
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en 
compte les bones practiques de la construcció, d’acord amb les condicions establertes en 
l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

 
1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les 
seves modificacions autoritzades pel director de l’obra, prèvia conformitat del 
promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a 
les instruccions del director de l’obra i del director de l’execució de l’obra.  

 
Control d’execució. 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les 
condicions establertes a l’article 7.3 Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del 
CTE: 

 
1.  Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada 
unitat d’obra verificant el seu replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta execució i 
disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i altres 
controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, 
la legislació aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la 
direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada poden tenir-se en compte les 
certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les 
verificacions que, si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació.  
 
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la 
compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.  
 
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es 
contemplin en les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i 
sistemes innovadors, previstos a l’article 5.2.5 

 
 
 
3.- SOBRE EL CONTROL DE L’OBRA ACABADA. 
 
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 
Condicions de l’obra acabada. 
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les 
seves instal·lacions, parcial o totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que 
puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en 
el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable 

 

 
4.- SOBRE LA NORMATIVA VIGENT 
 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos 
y dirección de obras de edificación", estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques 
particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament l’observança de les 
normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les normes 
vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les 
mateixes.  
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions 
recents, com és el cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos 
estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rubí, juliol de 2016 
 
 
 
 
 
 
 
Rafael Cárdenas Rodríguez  
Arquitecte 
Col·legiat COAC núm. 2995-2 
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ANNEX 4: ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

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

quantitats
DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc codificació

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  
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Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0 00 0 00

Projecte d'instal·Lació d'una escala i dues portes d'emergència a l'edifici del SGEP

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

C/ Igualtat 52
Terrassa Comarca : Vallès Occidental

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)
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argiles 0,00 0,00
terra vegetal 0,00 0,00

pedraplè 0,00 0,00
terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu
reutilització

mateixa obra altra obra
 abocador

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

és residu
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ci
ó 

no no

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 2,430 0,512 1,350

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

mateixa obra altra obra

Residus d'enderroc 

si
terres reutilitzades i terres portades a abocador
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fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,014 0,004 0,001

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

……… - 0,000 - 0,000

……………… 0,030 0,000 0,004 0,000

.................. 0,000 0,000 0,000 0,000C
on

su
lto

ra
 T

èc
ni
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. C
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·le
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’A
rq

0,7556 2,44 t 0,758 1,35 m3

Codificació res Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
Ordre MAM/304/20 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

sobrants d'execució 0,0500 2,1729 0,0896 2,2661

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,9268 0,0407 1,0297
formigó 170101 0,0320 0,9225 0,0261 0,6591

petris 170107 0,0020 0,1989 0,0118 0,2985
guixos 170802 0,0039 0,0994 0,0097 0,2459
altres 0,0010 0,0253 0,0013 0,0329

Residus de construcció

totals d'enderroc 
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embalatges 0,0380 0,1080 0,0285 0,7218

fustes 170201 0,0285 0,0305 0,0045 0,1139
plàstics 170203 0,0061 0,0400 0,0104 0,2619

paper i cartró 170904 0,0030 0,0210 0,0119 0,3006
metalls 170407 0,0004 0,0164 0,0018 0,0455

totals de construcció 2,28 t 2,99 m3

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                            

Dins l'obra s'han detectat aq ests resid s perillosos els q als es separaran i gestionaran per separat per e itar q e contamimin altres resid s
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especificar
especificar -

-
Terres contaminades
Residus que contenen PCB

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -

Enderroc, Rehabilitació, 
minimització

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

gestió dins obra

MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residusLI
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-
si
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si

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

6.-
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0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

altres : 0 00 t 0 00 m3

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

5.-
6.-

p g g
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures
4.-

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

                    fusta en bigues reutilitzables
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                    altres : 0,00 t 0,00 m

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplè 0

Terres per a l'abocador

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

  GESTIÓ (obra)

0,00
0 00

(m3)
0,00
0 00

0,00
0 00ec
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g / / p p 0
argiles 0
altres 0
terres contaminades 0

Total 0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 0,92
Maons, teules i ceràmics 40 3,36

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells 
a l'obra supera les quantitats de ...

tipus de residucal separar

no inert
no inert

0,00
0,00
0,00 0,000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
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0,00 0,000,00

Maons, teules i ceràmics 40 3,36
Metalls 2 0,02
Fusta 1 0,03
Vidres 1 0,01
Plàstics 0,50 0,02
Paper i cartró 0,50 0,02
Especials* inapreciable inapreciable

no inert
no no especial
no no especial
no no especial
no no especial
no no especial
si especial

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

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                 
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Contenidor per Formigó no no
Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
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Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu esp si si
* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar
la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.



pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
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gestió fora obra
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si

tipus de residu
RUNA

realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

UTE CASTELLAR PEDRERA VALLSALENT E-1222.11

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  (decret 161/2001)
gestor adreça codi del gestor

CTRA. COMARCAL C-1415
P.K. 24,9 CASTELLAR DEL VALLÈS

cr
et

 2
01

/1
99

4 
- P

ro
gr

am
a 

LI
FE

- I
TE

C

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00

Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l 15 00

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3
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     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3 (+20%) 12 00 €/m3 5 00 €/m3 5 00 €/m3 70,00 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m
Especials**: num. transports a 200 €/ transport

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
(dins el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport     Valoritzador / Abocador        
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Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Classificació     
Excavació m   ( 20%) 12,00 €/m 5,00 €/m 5,00 €/m 70,00 €/m

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 0,89 13,35

Maons i ceràmics 3,21 48,19

Petris barrejats 0,40 6,05

Metalls 0,06 0,92

- -

- - 0,00

-

runa neta

0,31 -

16,06 -

-

-

-

- 4,45
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- 2,02

Metalls 0,06 0,92

Fusta 0,15 2,31

Vidres 0,00 0,01

Plàstics 0,35 5,30

Paper i cartró 0,41 6,09

Guixos i no especials 0,38 5,65

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

- 1,77 -

-

- 2,03 -

- 1,88

0,00

0,31

100,00 -

0,00
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0,00 - -

- 0,77 -

-

87,85

Elements Auxiliars
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

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

217,14

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00 129,28 0,00

Compactadores
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euros

El volum dels residus és de : 4,34

El pressupost de la gestió de residus és de : 217,14

documentació gràfica

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

lto
ra

 T
èc

ni
ca

. C
ol

·le
gi

 d
’A

rq
u

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L
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El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

Estudi de Seguretat i Salut
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plec de condicions
tècniques
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Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al 

que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i 

acceptat per la Propietat.
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FIANÇA

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 
descrites el càlcul inicial de generació de residus a efectes del càlcul de la fiança s'estima que es podrà reduir en un

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET  89/2010

t 2
01

/1
99

4 
- P

ro
gr

a
m

a
 L

IF
E-

 IT
EC

 )

T 0,00 T
T 4,72 T%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s estima que es podrà reduir en un 
percentatge del:

Si l i i d l Pl d tió d id ( h d' l b l t ti t ) difi l i i d

4,72
Total excavació (tones)

Total construcció i enderroc (tones)

Percentatge de reducció per 
minimització

Previsió inicial de l'Estudi

0,00
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   Càlcul de la fiança

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de
generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest 
document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de Terrassa
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Residus d'excavació * 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc * 4,72 T 11 euros

Tones

euros

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
** Fiança mínima 150€

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

150,00

euros/T 51,92

Total fiança **
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1. INTRODUCCIÓ 
 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions 
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per 
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs 
posteriors de manteniment. 
 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, 
d'acord amb el RD 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i de salut a les obres de construcció. 
 
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha 
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contingudes en el present document. 
 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de 
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa.  
 
Segons l'art. 13 del RD 1627/97, En cada centre de treball existirà, amb finalitats de control i 
seguiment del pla de seguretat i salut, un llibre d'incidències que constarà de fulles per duplicat, 
habilitat a tal efecte. Facilitat pel Col·legi Professional al que pertanyi el tècnic que hagi aprovat el 
Pla de Seguretat i Salut. En les obres de les Administracions publiques ho facilitarà l'oficina de 
supervisió de projectes o òrgans equivalent. 
 
El llibre d'incidències haurà d'estar sempre en l'obra, i estarà en poder del coordinador en matèria 
de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no fos necessària la designació de 
coordinador, en poder de la direcció facultativa, i el tindrà a disposició de: la Direcció Facultativa 
de l’obra; Encarregat de Seguretat; Comitè de Seguretat i salut; Inspecció de Treball i Tècnics i 
Organismes de prevenció de riscos laborals de les Comunitats Autònomes. 
 
En aquest llibre hi podran accedir la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i subcontractistes 
i els treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de 
prevenció de les empreses intervintents en l'obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels 
òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les Administracions publiques 
competents, que podran fer anotacions en ell, relacionades amb les finalitats que al llibre se li 
reconeixen. 
 
Qualsevol anotació al llibre d’incidències per part del coordinador de seguretat i salut (o si no n’hi 
ha, per la direcció facultativa (DF), s’ha de notificar tant al contractista afectat, com als 
representants dels treballadors.  
 
Únicament s’ha de fer arribar (en un termini màxim de 24 hores) una còpia de l’anotació a la 
Inspecció de Treball de la Seguretat Social quan aquesta anotació sigui un incompliment 
d’advertències anotades prèviament, un incompliment de mesures de seguretat, o quan es paralitzi 
la totalitat o part de l’obra per haver-se apreciat circumstàncies de risc greu i imminent per a la 
seguretat i la salut dels treballadors, tal com estableix l’article 14 d’aquest RD. En tot cas s’ha 
d’especificar si l’anotació efectuada implica una reiteració d’un advertiment o observació anterior 
o si, per contra, es tracta d’una nova observació.” 
 
Encara que la nova normativa no ho digui expressament, entenem que també en cas d’accident 
s’hauria de continuar complint l’obligació de notificació, especialment quan es tracti d’un accident 
per manca de mesures de seguretat. Si, per contra, es tracta d’una nova advertència, no cal 
enviar-la a la Inspecció de Treball.  
 

Tanmateix, es recorda que, segons l'art. 15è del RD, els contractistes i sot-contractistes hauran de 
garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut 
a l'obra. 
 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral 
competent, segons model inclòs a l'annex III del RD. 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el 
Pla de Seguretat i Salut. 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà 
aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al 
contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 
 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les 
seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 
 
  
1.1 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 
 
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en 
l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant 
l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 
 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 
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 dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els 

defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 
e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 

materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de 

dedicar a les diferents feines o fases del treball 
i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es 

realitzi a l'obra o prop de l'obra. 
 
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb 
els següents principis generals: 
a) Evitar 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 amb el que respecta a la concepció dels 

llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de 
reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 

e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 



ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT DE PROJECTE  D’INSTAL·LACIÓ D’UNA ESCALA I DUES PORTES D’EMERGÈNCIA A L’EDIFICI DEL SGEP 
 
 

 Pàg. 3

 
 

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 posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
i) Donar les degudes instruccions als treballadors 

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

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

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

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

 
 
 
2. DADES DE L’OBRA 
 
El present Estudi de Seguretat i Salut fa referència al Projecte amb les següents dades generals: 
 
 
 
Propietat: AJUNTAMENT DE TERRASSA (SERVEI DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC) 
  
Projecte d’Execució: PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ D’UNA ESCALA I DUES PORTES 

D’EMERGÈNCIA A L’EDIFICI DEL SGEP. 
 
Emplaçament de l’obra: C/ Igualtat 52 
 
Autor del projecte: Rafael Cárdenas Rodríguez, Arquitecte col·legiat COAC núm. 2995-2 
 
Autor de l’Estudi de 
Seguretat i Salut: Rafael Cárdenas Rodríguez, Arquitecte col·legiat COAC núm. 2995-2 
 
 
 
 
3. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
L’objecte de les obres és la construcció d’una escala exterior d’emergència en la façana Oest de 
l’edifici del SGEP (a tocar del Parc de Vallparadís). Aquesta nova escala donarà servei a dues noves 
sortides d’emergència que es crearan en les plantes baixa i primera, destinades actualment a 
magatzem. 

 
 
 
 
 
 
 
3.1 DESCRIPCIÓ DE L’EMPLAÇAMENT  
 
En la següent taula s’indiquen les principals característiques i condicionats de l’emplaçament on es 
realitzarà  l’obra: 
 
 

DADES DE L’EMPLAÇAMENT 

Superfície d’actuació: 25  m2 

Accessos a l'obra: 

Topografia i característiques 
del terreny: 

Vial públic. 

La nova escala donarà sortida a un vial d’accés al Parc amb 
un pendent aproximat del 7%. 

Situació vials: 

Edificacions contigües: 

No s'interfereixen. 

La nau és una edificació aïllada.  

Subministrament públic 
d’energia elèctrica: 

Existeix subministrament elèctric. 

No existeixen instal·lacions que interfereixin en les obres a 
realitzar. 

Subministrament d’aigua:            Existent. 

Sistema de sanejament: Existent. 

Servituds i condicionats: No existeixen. 

 
 
 
3.2 PRESSUPOST  
 
El Pressupost d’Execució Material total de l’obra (inclosa la seguretat i salut) és de: 13.865,55 €.  
 
Corresponen al present Estudi de Seguretat i Salut 1.507,56 € inclosos dins del pressupost del 
projecte.  
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3.3 JUSTIFICACIÓ NÚMERO DE TREBALLADORS 
 

Pressupost Execució Material: 13.865,55 €
Import percentual del cost de la mà d'obra: 30 % PEM 4.159,67 €
Núm. Mitjà hores treballades pels treballadors: 2,00 mesos 352 h
Cost global per hores: Cost mà obra / hores 11,82 € / hora
Preu mitjà hora / treballadors: 17 € / h
Núm. Mitjà de treballadors / any: Cost global hora / preu hora 0,70 €
Arrodoniment del número de treballadors: 2,00 treballadors

 
 
 
3.4 TERMINI D'EXECUCIÓ PER FASES 
 
Es preveu una durada de 2 mesos. 
 
 
 
4. JUSTIFICACIÓ DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
Es redacta Estudi Bàsic de Seguretat i Salut al tractar-se d’una obra no inclosa dins les 
circumstàncies o supòsits previstos a l’apartat 1 de l’article 4 del RD. 1627/1997 : 
 

 El Pressupost d’Execució per Contracte inclòs en el projecte és igual o superior a  450.759,08 
€.  

 La durada estimada és superior a 30 dies laborals, treballant en algun moment més de 20 
persones simultàniament. 

 Volum total de mà d’obra estimada, entenent-se com la suma dels dies laborals dels 
treballadors en l'obra, és superior a 500. 

 Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses 
 
 
5. ANÀLISI DE RISCOS I MESURES PREVENTIVES 
 
5.1 MESURES PREVENTIVES 
 
Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més, s'hauran 
de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. 
D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 
 
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 
 
Durant la realització de la present obra, s’instal·laran proteccions col·lectives adaptades a la fase 
de treball i a la tipologia de la present obra. 
Els operaris encarregats de la instal·lació dels esmentats elements, seran especialistes en la 
realització d’aquests treballs. 
 
Cal destacar que cada fase de l’execució té la seva especial filosofia de protecció col·lectiva de 
riscos que hauria de ser respectada, ja que de l'ús dels medis disposats amb sentit comú es desprèn 
la seva veritable eficàcia.  
 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, 
cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball 

que es realitzi. A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures 
d'edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. Tanmateix, els riscos 
relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 
manteniment...). 
 
Atès que les obres es realitzen a l’interior de l’edificació no es preveu un tancament perimetral 
provisional.  
 
Es disposarà la senyalització de riscos d'obra i obligació d'ús de proteccions personals corresponent.  
La càrrega i descarrega de material durant tot el procés de l’obra, l’entrada i sortida de camions i 
maquinària de l’obra serà vigilada permanentment per un senyalista, controlant la circulació tant 
de vehicles com de persones. 

 

Qualsevol treball en alçada es realitzarà prioritzant l'ús de bastida homologada convenientment 
protegida amb barana de protecció.  
En treballs en coberta  es farà servir arnés de seguretat homologat ancorat a un punt fix i estable.   
 
Els treballs que es desenvolupin a una certa alçada (menys de 2 metres) com són els d’acabats, 
instal·lacions, etc. es realitzaran mitjançant escales de mà i encavallades o bastides que hauran de 
complir els següents punts: 
 
Escales de mà. 

 A les escales de fusta, el muntant ha de ser d’una sola peça i els graons han d’anar 
engalzats. 

 Posat que es pintés les escales de fusta, s’haurà de fer mitjançant vernís transparent. 
 No han de superar alçades superiors a 5 metres. 
 Han de  disposar de dispositius antilliscants a la  base o ganxos de subjecció a la seva part 

superior . 
 L’escala haurà de sobrepassar, en qualsevol cas, la distància d’1 metre el punt de 

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

 
Bastides de cavallets. 

 No es podran emprar en alçades superiors als 6 metres. 
 Per a alçades superiors a 3 metres aniran travats amb un tornapunta. 
 La separació entre punts de recolzament no haurà de ser superior en cap cas als 3,5 metres. 
 En cas que alçada de caiguda sigui superior als 2 metres s’haurà de disposar de la barana 

perimetral. 
 L’amplada mínima de la plataforma de treball esdevé de 60 cm i 80 cm si hi ha acopi de 

material. 
 El conjunt haurà de ser estable i resistent. 

 
Bastides. 

 En cas que alçada de caiguda sigui superior als 2 metres s’haurà de disposar de la barana 
perimetral d’1 metre d’alçada. 

 L’amplada mínima de la plataforma de treball esdevé de 60 cm i 80 cm si hi ha acopi de 
material. 

 Protecció de la bastida amb xarxa. 
 Ha de quedar garantida en tot moment l’estabilitzat i resistència de la bastida. 

 

Es disposarà un extintor a l’obra. 

 
Dins de l’edifici s'habilitaran convenientment banys i vestidors per al personal de l’obra.  

 

Es disposarà una xarxa per cobrir el contenidor de runes i evitar la producció de pols. 
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5.2 PROTECCIONS INDIVIDUALS 
  
Sempre que existeixi homologació CE, les proteccions personals utilitzables s’entendran 
homologades. 

 
- Casc de seguretat 
- Pantalla - soldadura de mà. 
- Pantalla - soldadura de cap 
- Ulleres contra projeccions 
- Ulleres anti pols 
- Mascarilla anti pols 
- Mascarilla contra pintura 
- Protector auditiu de cap 
- Cinturó de seguretat 
- Cinturó antivibratori 
- Guants de goma 
- Guants de cuir 
- Guants aïllants de baixa tensió 
- Guants per a soldador 
- Polaines per a soldador 
- Mandil de cuir 
- Bota de goma amb plantilla d’acer i puntera reforçada 
- Bota de lona amb plantilla d’acer i puntera reforçada 
- Botes dielèctriques 
- Bussos de treball 
- Trajos impermeables a l’aigua 
- Cinturons portaheines 
- Faixa elàstica protecció sobreesforços 
- Armilla per a senyalista 

 
La utilització dels diferents equips de protecció individual depèn de l’activitat desenvolupada a 
cada moment. 
 
 
5.3 ANÀLISIS I AVALUACIÓ INICIAL DELS RISCOS D’INCENDIS DE L’OBRA  
 
A continuació subministrem un llistat de materials i treballs que poden originar un incendi, com a 
guia per a efectuar la oportuna prevenció: 
 
1. Les fogueres d’obra. 
2. El desordre de l’obra. 
3. La brutícia de l’obra. 
4. L’emmagatzematge d’objectes impregnats en combustibles. 
5. La falta o deficiències de ventilació dels magatzems. 
6. L’ús de llum de soldar. 
7. La soldadura elèctrica, l’oxiacetilènic i l’oxitallada. 
8. La fusta. 
9. El poliestirè expandit. 
10. Pintures. 
11. Vernissos. 
12. Dissolvents. 
13. Desencofrants. 
14. Decapants per pintures. 
 
 
 
 

5.4 IDENTIFICACIÓ DE LES ACTIVITATS I DELS SEUS RISCOS 
 
Pel que fa a les causes dels accidents s'ha tingut present la guia d'avaluació de Riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més 
importants. En la seva avaluació s'han tingut en compte les consideracions constructives del 
Projecte d’Execució Material de l'obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es 
materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la 
materialització del Risc. 
 
A la confecció del Pla de Seguretat i Salut Laboral, aquesta avaluació podrà ser modificada en 
funció de la tecnologia que aporti l'empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés 
constructiu, segons disposa l' Article 7 del RD 1627/1997, del 24 d' octubre.  
 
L'objectiu principal d'aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, 
o en el seu cas, controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es 
desenvolupen a continuació. 
 
5.4.1 TREBALLS PREVIS 
 
5.4.1.1 TREBALLS PREVIS. MUNTATGE D'INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
 
Instal·lació elèctrica provisional 
 
La instal·lació elèctrica provisional de l’obra la realitzarà una empresa instal·ladora mitjançant 
personal habilitat, garantint les condicions establertes al R. E. B. T. 
Qualsevol modificació o reparació a realitzar serà executada per personal habilitat per a aquests 
treballs. 
Les preses de corrent estaran protegides davant del risc de Contactes indirectes mitjançant 
dispositius diferencials de corrent diferencial residual assignada igual, com a màxim, a 30 mA, en 
compliment del R. E. B. T (ITC-BT-33). 
 
Anàlisi de riscos 
 
Els riscos que poden produir-se amb la instal·lació elèctrica provisional són els següents: 
 

 Contacte elèctric directe. 
 Contacte elèctric indirecte. 
 Cremades. 
 Incendis. 
 Projeccions 
 

Mesures preventives a adoptar 
 
Quadres elèctrics 

 
Els quadres elèctrics a utilitzar a l’obra tindran un índex de protecció mínim davant de sòlids i aigua 
IP54, homologats segons norma UNE 60439-4. 
Tot quadre elèctric ha de disposar d’una o diverses plaques de característiques marcades d’una 
forma duradora i situades a llocs que permetin que siguin visibles i llegibles. La informació que ha 
d’aparèixer a l’esmentada placa és: 

 
 Nom o marca del fabricant del quadre 
 Designació de tipus o número d’identificació 
 Indicació de la Norma IEC 60439-4. 
 Tipus de corrent i indicació de la freqüència en el cas de corrent alterna. 
 Tensions assignada d’utilització 
 Corrent assignada de quadre elèctric 
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 Grau de protecció 
 Pes del quadre, en el cas que aquest superi els 30 Kg. 

 
Periòdicament es revisarà el bon estat del tancament exterior del quadre per a garantir el correcte 
aïllament de l’interior del quadre i mantenir així l’índex de protecció esmentat anteriorment. 
Totes les canalitzacions que entrin o surtin de l'armari hauran de tenir premsaestopes per a que no 
existeixin punts d’entrada oberts a l’interior del quadre. 
Els quadres només s'obriran amb estris especials i les tapes d'accés als dispositius de protecció seran 
estanques. 
En cap cas es pot fer el pont en els dispositius de protecció, ni efectuar perforacions o forats per al 
pas de cables que anul·lin l'efecte de doble aïllament. 
Els quadres es situaran a llocs secs, i els que estiguin a l’exterior tindran protecció addicional per a 
evitar l’efecte del sol que pugui sobreescalfar els interruptors. 
 
Presa de corrent 

 
Les preses de corrent dels quadres elèctrics hauran de garantir, igual que aquests, un grau de 
protecció a la intempèrie om a mínim IP45. 
Cada presa de corrent o grup de preses de corrent hauran d’estar protegides per un dispositiu 
diferencial de com a màxim 30 mA de sensibilitat. 
No es connectaran varis receptors a una mateixa presa de corrent encara que no superi la 
intensitat nominal d'aquesta. La parella mascle-femella d'una presa de corrent haurà de ser del 
mateix tipus. 
 
Línies repartidores 

 
Els conductors utilitzats seran del tipus mànega flexible (tensió nominal 1000 v.). No s'efectuaran 
enllaços i en el supòsit de necessitar una prolongació es disposarà d'una presa de corrent 
intermèdia, de manera que el grau de protecció del conjunt no variï. 
Aquests conductors en portaran incorporat un altre, de protecció (verd-groc). 
 
Línies d'utilització 
 
El que s'ha indicat en el paràgraf anterior és vàlid per al present. els cables que subministraran 
corrent a les màquines de la classe I (necessitat de presa de terra) requereixen el conductor de 
protecció, no sent així per a les de les classes II (doble aïllament) ni III (tensions de seguretat). 
 
Receptors 
 

a) Enllumenat 
 
Tots els punts situats en llocs accessibles es consideraran de la classe I 01 i hauran d'estar protegits 
per un interruptor diferencial (30 Ma). Les bombetes estaran protegides per pantalles protectores. En 
el cas d'ambients humits s'utilitzaran portallums de seguretat estanques a l'aigua i a la Pols (per a 
tensions d'alimentació superior a 50 v.). 
 

b) Resta de maquinària 
 
El seu grau de protecció serà el corresponent a treballs d'intempèrie i que hauran d'estar 
connectats a la xarxa de terra en el supòsit que la seva alimentació sigui superior a 50v. i 
que siguin de la classe I 01. 
 
Evacuació de runa 
 
Té per objecte l'eliminació de deixalles i de materials sobrants que, sense una possible utilitat, han 
estat generats en els enderrocs, en les reformes i durant el procés de construcció. 

Partint de la base en que l'obra es mantindrà neta i en ordre, s'instal·laran baixants tubulars de runes 
que aboquin directament a l'interior d'un contenidor, les runes es mantindran regades en tot moment 
per tal d'evitar la pols, que pot causar lesions respiratòries i a l'hora pot amagar, en acumular-se, algun 
element de risc. 
 
Anàlisi de riscos 
 

 Caiguda d’altura durant l'abocament. 
 Caiguda de materials sobre persones. 
 Inhalació de Pols. 
 Projecció de materials per rebot. 
 

Mesures preventives a adoptar 
 
Els tubs d’evacuació es revisaran periòdicament per a garantir el seu correcte funcionament, 
evitant possibles punts d’escapament de material o d’obstrucció. 
A l'acabament del tub d’evacuació, es situarà un contenidor de runa, protegint l'acabament del 
conducte amb una lona o toldo per a evitar risc de projeccions i pols. 
Els contenidors de runa es protegiran perimetralment mitjançant tanques. 
En els casos de producció de Pols, s'efectuarà el rec d'escombreries de manera que la Pols 
disminueixi considerablement, i sense que suposi una acumulació de materials que dificulti la seva 
càrrega. 
No es consideren els danys a tercers per raó de la separació i l'acotació de les zones d'obres 
mitjançant una tanca perimetral. 
 
Càrrega i descàrrega de materials 
 
S'instal·laran a les successives plantes, les plataformes de descàrrega necessàries i col·locades a portell 
per tal de mantenir un subministrament ràpid i efectiu dels materials necessaris per el transcurs de l'obra. 
 
A continuació s'analitzen els elements que intervenen o que haurien d'intervenir en l'operació de 
càrrega i descàrrega: 
 

 Eslingat de la càrrega. 
 Elevació, transport i descens. 
 Descàrrega. 
 

Anàlisi de riscos 
 

 Atrapada de mans en l'eslingat. 
 Caiguda de la càrrega en elevació per eslingat incorrecte o ruptura dels elements de 

subjecció. 
 Caiguda d’altura durant la recepció de la càrrega. 
 

Mesures preventives a adoptar 
 
Tots els accessoris d’elevació portaran el marcat CE. 
Tots els cables, eslingues, etc. d'acer han de complir la normativa de seguretat específica en quant 
a les seves característiques mecàniques. 
 
Cadenes, cables i eslingues 
 
Les cadenes, cables i accessoris portaran identificat: 
 

 Nom i direcció del fabricant o representat legalment establert. 
 Càrrega màxima d’utilització. 
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Les cadenes i cables portaran marcats, a més: 
 

 La identificació de la certificació. 
 Dimensions nominals. 
 Material. 
 Fabricant. 
 Tractaments metal·lúrgics especials. 
 Normes de prova. 

 
L'angle amarrador serà com a màxim de 90 graus. 
Les arestes vives de la càrrega disminueixen la resistència, i al mateix temps poden originar ruptures, 
per la qual cosa és imprescindible l'ús de cantoneres. 
Tots els ganxos hauran de portar baldes de seguretat i cal posar-les en el seu lloc corresponent. 
El treball d'eslingat haurà de fer-se amb guants apropiats i el calçat, homologat (puntera i plantilla 
de seguretat). 
Els elements auxiliars d’elevació s’emmagatzemaran en llocs secs i ben ventilats, entre 0 ºC i 60ºC, 
sobre suports de fusta. 
La neteja d’aquests elements es realitzarà sense utilitzar productes químics agressius, engrassant 
amb grassa neutra. 
No s’utilitzaran els cables que presentin 10 fils trencats en una longitud de 10 vegades el diàmetre, ni 
els que  ressentin punts de picadures o oxidació avançada. 
S’utilitzaran guants de protecció contra els riscos mecànics durant la manipulació de cables. 
 
Enllumenat i senyalització. 
 
L'obra es dotarà de la il·luminació necessària per tal de que en el lloc de treball no quedin punts foscos 
i zones de baixa il·luminació que pugi comportar un augment potencial dels riscos existents. 
 
En lloc visible es col·locaran els senyals reglamentaris de prohibició de pas a tota persona aliena a 
l'obra, d'obligatori ús de casc de seguretat, de Caigudes d'objectes, de moviment de maquinària i, 
quan s'escaigui, qualsevol altra senyalització que, en el seu moment, es consideri necessària. 
Es realitzarà ordenació de trànsit d'entrada i sortida de camions. 
 
La senyalització s'adoptarà en lo disposat en el Reial Decret 1403/1986 de 9 de maig de 1986, publicat 
en el B.O.E. el 8 de juliol de 1986 en el que s'aprova la norma sobre senyalització de seguretat en els 
centres i locals de treball. 
 
Pla de Maniobres i Disposició del Trànsit. 
 
El constructor haurà de definir la fluïdesa de moviments entre vehicles i personal de l'obra, trànsit pel 
subministrament de material, situació de l’accés i senyalització dels llocs de càrrega i descàrrega. 
 
Circulació de persones alienes a l'obra. 
 
Quan es realitzin operacions de càrrega o descàrrega de materials o runa, el trànsit aliè a l’obra es 
desviarà per un itinerari alternatiu totalment senyalitzat i adecentat per a tal finalitat. 
 
Subministrament d'energia elèctrica. 
 
Es compliran els requisits necessaris per a l'obtenció dels permisos de connexió que estableixi la pròpia 
companyia de subministrament elèctric, i també totes les reglamentacions de caràcter tècnic que 
siguin necessàries per a la correcta instal·lació. Les despeses, connexions i desconnexions, altes, 
execució de la instal·lació i tràmits derivats per a la connexió de la instal·lació per a procedir a 
l’execució de l’obra i del pis condicionat com a oficina/vestuari/primers auxilis/infermeria anirà a 
càrrec del constructor principal. 
 
Subministrament d'aigua potable. 

 
El subministrament el farà el Servei Municipal d'Aigües Potables. S'haurà de constatar la informació amb 
la companyia, per tal de saber si la canonada prevista per a connectar és adequada i complir amb 
els requisits necessaris per l'obtenció dels permisos de connexió a la xarxa. Les despeses, connexions i 
desconnexions, altes, execució de la instal·lació i tràmits derivats per a la connexió de la instal·lació per 
a procedir a l’execució de l’obra i del pis condicionat com a oficina/vestuari/primers auxilis/infermeria 
anirà a càrrec del constructor principal. 
 
Abocament d'aigües residuals. 
 
Si es fa necessari l’abocament de residus especials classificats serà el constructor principal el 
responsable d’informar-se i complir la legislació definida per la “Junta de Residus” o l’estament 
pertinent. Per la connexió de les instal·lacions provisionals d'obra, s’aprofitarà una de les escomeses 
previstes a construir. Les despeses, connexions i desconnexions, altes, execució de la instal·lació i tràmits 
derivats per a la connexió de la instal·lació per a procedir a l’execució de l’obra i del pis condicionat 
com a oficina/vestuari/primers auxilis/infermeria anirà a càrrec del constructor principal. 
 
Serveis sanitaris i comuns. 
 
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar 
els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i 
adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels 
possibles accidentats. 
Les  instal·lacions d’higiene i benestar S’habilitaran a l’interior de l’edifici del SGEP i es construiran en 
funció del nombre de treballadors de l’obra, considerant l’evolució d’aquests en el temps, i tenint en 
compte que s’han de cobrir les següents necessitats: canvi de roba, higiene personal i necessitats 
fisiològiques. 
 
Als dos casos, s’han de tenir en compte els següents paràmetres : 

- vestuaris amb una superfície de 2 m2 per treballador, alçada mínima de 2,30 m. I estaran 
equipats amb seients i casellers individuals. 

- lavabos que poden estar situats als vestuaris, essent la dotació mínima d’un lavabo per cada 
10 treballadors. 

- dutxes, igual  que els lavabos, es poden ubicar als vestuaris amb una dotació mínima d’una 
dutxa per cada 10 treballadors. 

- inodors que no s’han de comunicar directament amb els vestuaris i la seva dotació mínima 
serà de : un inodor per  cada 25 treballadors i un inodor per cada 15 treballadores.  Les 
dimensions mínimes dels mateixos seran de 1 x 1,20 m. i de 2,30 m. d’alçada. 

- menjador que haurà de disposar d’un escalfaplats, pica, galleda de  la brossa, ventilació, 
calefacció i il·luminació. 

  
 
S’ha de preveure un magatzem d’eines, estris, petita maquinària i equips de protecció personal  i 
col·lectiva. 
S’ha de preveure una zona d’aparcament per als cotxes del personal d’oficina i d’obra, si l’obra ho 
permet.  
Les tasques a realitzar en la implantació de l’obra es realitzaran abans del inici de la mateixa, es 
col·locarà el tancat de l’obra, la senyalització necessària tant de seguretat com de trànsit. 
 

Relació de Riscos i la seva avaluació 
 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 
del Risc 

 1.-Caigudes de persones a diferent nivell.             ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
 2.-Caigudes de persones al mateix nivell.              ALTA GREU ELEVAT 
 3.-Caiguda d’objectes per desplom.                     MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
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 4.-Caiguda d’objectes.                                            ALTA GREU ELEVAT 
 5.-Trepitjades sobre objectes.                                  ALTA GREU ELEVAT 
 6.-Talls i punxades ALTA LLEU ELEVAT 
 7.-Cops contra objectes immòbils.                          ALTA LLEU MEDI 
 8.-Cops amb elements mòbils de màquines.        BAIXA GREU BAIX 
 9.-Cops amb objectes o eines.                        MÈDIA LLEU BAIX 
 10.-Projecció de fragments o partícules.                MÈDIA LLEU BAIX 
 11.-Sobreesforços.                                                    BAIXA LLEU ÍNFIM 
 15.-Contactes tèrmics.                                              BAIXA GREU BAIX 
 13.-Contactes elèctrics.                                            MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
 14.-Contacte amb materials agressius MÈDIA LLEU BAIX 
 15.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.  MÈDIA LLEU BAIX 
 16.-Causats per éssers vius.                                       BAIXA LLEU ÍNFIM 
 17.-Atropellaments, cops i topades contra 
vehicles.     

BAIXA GREU BAIX 

 18.-O.R.: manipulació de materials tallants.     ALTA LLEU MEDI 
 19.-Malalties causades per agents químics.     MÈDIA GREU MEDI 
 20.-Malalties causades per agents físics.        MÈDIA GREU MEDI 
 21.-Ambient excessivament sorollós. ALTA LLEU MEDI 
 22.-Interferències amb instal·lacions de 
subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

BAIXA LLEU BAIX 

 23.-Acumulació i baixades de runes. ALTA LLEU MEDI 

OBSERVACIONS  

(8)  Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(12)  Risc específic del treball de tall de metalls mitjançant bufador. 
(13)  Risc degut al contacte directe amb  cables aeris  i contacte indirecte causat per errades 
d’aïllament a les màquines. 
(15  i 19)  Risc causat per la presència de pols pneumoambiòtic. 
(20)  Risc causat per  vibracions de la traginadora de trabuc ”dúmper”  i del martell rompedor  i  
risc causat pel nivell de soroll. 

 
 
5.4.2 ENDERROCAMENT MANUAL 

 
L’enderrocament manual consisteix a realitzar treballs corresponents al desmuntatge de l’edifici 
auxiliat per eines manipulades manualment (pico, pala, martell pneumàtic, etc.). 
 
La demolició s’ha de realitzar de manera inversa al procés de construcció. 
 
S’ha de realitzar l’evacuació immediata de  les runes, per evitar l’acumulació d’aquestes a l’exterior 
de l’edifici. 
 
Per  realitzar l’evacuació de la manera més ràpida possible s’auxiliarà aquesta amb elements de 
transport horitzontal, que portarà les runes fins al punt d’evacuació vertical. 

 
L’evacuació vertical es realitzarà mitjançant conductes instal·lats per a aquesta finalitat, des de les 
diferents plantes fins a la cota rasant del carrer, per  facilitar, alhora, l’evacuació exterior. 

 
Per realitzar la demolició serà imprescindible considerar el següent equip humà, per a desenvolupar 
les subactivitats següents: 

 
 Operaris especialitzats en la realització  d’enderrocs. 
 Conductors de maquinària per al transport horitzontal. 

També serà necessari tenir presents els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme  la demolició: 

 
 Maquinària: compressor, traginadora de trabuc ”dumper”, minipala, camió bolquet, camió 
 portacontenidors, etc. 
 Una organització òptima de l’obra: accessos, camins d’evacuació fins a l’exterior sense cap 
dificultat, àrees d’aplec de materials reciclables i de material purament de runes; per poder 
realitzar de forma acurada i segura els treballs de demolició., etc. 
 Eines manuals. 
 Instal·lació elèctrica provisional d’obra per l’ il·luminació i l’alimentació de les màquines 
elèctriques.  

 
Relació de Riscos i la seva avaluació 

 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 
del Risc 

 1.-Caigudes de persones a diferent nivell.                ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
 2.-Caigudes de persones al mateix nivell.                    ALTA GREU ELEVAT 
 3.-Caiguda d’objectes per desplom.                            MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
 4.-Caiguda d’objectes.                                                   ALTA GREU ELEVAT 
 5.-Trepitjades sobre objectes.                                          ALTA GREU ELEVAT 
 6.-Talls i punxades ALTA LLEU ELEVAT 
 7.-Cops contra objectes immòbils.                            ALTA LLEU MEDI 
 8.-Cops amb elements mòbils de màquines.           BAIXA GREU BAIX 
 9.-Cops amb objectes o eines.                        MÈDIA LLEU BAIX 
 10.-Projecció de fragments o partícules.                  MÈDIA LLEU BAIX 
 11.-Sobreesforços.                                                    BAIXA LLEU ÍNFIM 
 15.-Contactes tèrmics.                                               BAIXA GREU BAIX 
 13.-Contactes elèctrics.                                             MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
 14.-Contacte amb materials agressius MÈDIA LLEU BAIX 
 15.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.      MÈDIA LLEU BAIX 
 16.-Causats per éssers vius.                                        BAIXA LLEU ÍNFIM 
 17.-Atropellaments, cops i topades contra vehicles.   BAIXA GREU BAIX 
 18.-O.R.: manipulació de materials tallants.     ALTA LLEU MEDI 
 19.-Malalties causades per agents químics.     MÈDIA GREU MEDI 
 20.-Malalties causades per agents físics.        MÈDIA GREU MEDI 
 21.-Ambient excessivament sorollós. ALTA LLEU MEDI 
 22.-Interferències amb instal·lacions de 
subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

BAIXA LLEU BAIX 

 23.-Acumulació i baixades de runes. ALTA LLEU MEDI 

OBSERVACIONS  

(8)  Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(12)  Risc específic del treball de tall de metalls mitjançant bufador. 
(13)  Risc degut al contacte directe amb  cables aeris  i contacte indirecte causat per errades 
d’aïllament a les màquines. 
(15  i 19)  Risc causat per la presència de pols pneumoambiòtic. 
(20)  Risc causat per  vibracions de la traginadora de trabuc ”dúmper”  i del martell rompedor  i  
risc causat pel nivell de soroll. 
 

 
 
Norma de Seguretat 

 
El personal encarregat de la realització d’aquesta activitat caldrà que conegui els riscos específics, 
així com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major 
seguretat possible. 
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Abans de l’enderroc: 

- S’establiran accessos obligatoris a la zona de treball, convenientment protegits amb 
marquesines, etc. 

- S’anul·laran totes les preses de les instal·lacions existents en la zona a demolir. 
- S’instal·laran preses d’aigua provisionals per al reg de les runes evitant d’aquesta manera la 

formació de pols durant  la realització dels treballs. 
- S’instal·larà l’embrancament elèctric provisional, que disposarà de diferencials d’alta 

sensibilitat (30 m A) per a l’alimentació de  sortida de llum i dels diferencials de mitja sensibilitat 
(300 mm A) per a la maquinària elèctrica (muntacàrregues). 

- Si cal, s’instal·larà en tota la façana una bastida tubular metàl·lica coberta mitjançant una 
vela, per evitar la projecció d’enderrocs. En la part inferior de la bastida es col·locarà la 
marquesina. en cas que la bastida envaeixi la vorera s’haurà de construir un pòrtic per facilitar 
el pas als vianants. 

- Es lligaran als diferents forjats els conductes d’evacuació de runes, que evacuaran sobre dels 
respectius contenidors, que es retiraran periòdicament mitjançant camions. 

- Es dotarà l’obra d’instal·lacions d’higiene i benestar pel personal d’enderrocament, i de la 
senyalització de seguretat en el treball necessària. 

Durant l’enderrocament: 

- En qualsevol treball que presenti un risc de caiguda a diferent nivell, de més de 2,5 metres, 
l’operari haurà d’utilitzar cinturons anticaiguda ancorats a punts fixes o a punts mòbils, guiats 
per sirgues o cables en posició horitzontal, adequadament ancorats en tots dos extrems. 

- Els productes de l’enderroc es conduiran, per a la seva evacuació, a lloc de càrrega 
mitjançant rampes, tremuges, transport mecànic o a mà o altres mitjans que evitin llençar les 
runes des de dalt. 

- Les zones de treball hauran d’estar suficientment il·luminades. 
- S’evacuaran totes les runes generades en la mateixa jornada a través dels conductes 

d'evacuació o altres sistemes instal·lats amb aquesta finalitat, procurant, en acabar la 
jornada, deixar l’obra neta i endreçada. 

- Per a la limitació de les zones d’aplec de runes s’empraran tanques per a vianants 
col·locades braç a braç, tancant la totalitat d’aquesta zona. 

- Tota la maquinària d’evacuació, en realitzar marxa enrere, haurà d’activar un senyal acústic. 
- A causa de les característiques de treball a que s’exposen els operaris, aquests empraran en 

tot moment casc, botes de seguretat i granota de treball. 
- En el cas de la manipulació de materials que presentin risc de tall o que puguin erosionar  al 

treballador, aquest emprarà guants de cuir. 
- En cas que es generi pols es regaran les runes. 
- En cas que no sigui possible la reducció de la pols i fibres generat en el procés de demolició, 

els treballadors hauran d’emprar mascaretes antipols adequades, per evitar que hi hagi 
problemes a les vies respiratòries. 

- En el cas d’utilització d’eines manuals que generin projecció de partícules, s’hauran d’utilitzar 
ulleres de protecció contraimpactes mecànics. 

- El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, a l’igual que el martell pneumàtic. Si no fos 
possible, l’operari haurà d’utilitzar equip de protecció individual (auriculars o tampons). 

- En cas de tall de bigues metàl·liques mitjançant bufador, l’operari emprarà les corresponents 
proteccions oculars, guants de cuir amb màniga alta, botes de seguretat, polaines i davantal. 

 
 
Elements auxiliars 
 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per realitzar els treballs 
d’aquesta activitat. 

- Bastides tubulars metàl·liques recolçades 
- Bastides de cavallet 
- Oxitallada 
- Escales de mà 

- Instal·lació elèctrica 
 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran en 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7  1627/1997). 
 
Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització 
 
Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada 
en aquesta activitat: 

 
- Senyal de perill indefinit. 
- Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions i vehicles motoritzats. 

  
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la 
normativa ressenyada  en  aquesta activitat: 

 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal d’advertència de perill en general. 
- Senyal de prohibit  el pas als vianants. 
- Senyal de no fumeu. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista 
- Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.  
- Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 

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

 
 
Relació de equips de protecció individual 
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

 
 Treball  manual de demolició pels operaris especialitzats: 

- Cascos. 
- Guants de cuir. 
- Botes de seguretat. 
- Cinturó de seguretat. 
- Ulleres panoràmiques (contra la pols). 
- Granota de treball. 

 
 Pels treballs de demolició auxiliats amb el bufador: 
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- Cascos. 
- Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions emeses per raigs d’infrarojos. 
- Guants de cuir. 
- Davantal de cuir. 
- Maniguets de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda. 

 
 Treball manual d’enderroc auxiliat amb el martell pneumàtic: 

- Cascos. 
- Guants de cuir. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda. 
- Protecció auditiva (auriculars o tampons). 
- Canelleres. 

 
 Treballs de transport horitzontal (conductors): 

- Cascos. 
- Guants de cuir.  
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran proporcionats  
als treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de  
realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
  
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts al RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
 
 
5.4.3 ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 
 
Conjunt d’elements, verticals (pilars) i horitzontals ( jàsseres i biguetes de perfil laminat, rodons d’acer 
corrugat, entrebigat de blocs ceràmics o de morter de ciment i formigó), que constitueixen la part  
resistent i sustentant de l’edifici. 
 
Característiques : 
- Prefabricació i muntatge dels elements, pels quals es redueix el temps d’execució. 
- Petites toleràncies, per això, els elements d’acabat s’adapten amb exactitud en efectuar el 

muntatge. 
- No fa falta disposar de grans espais a peu d’obra. 
- Es treballa en sec. 
 
Construcció de l’estructura: 
- Sobre els fonaments es col·locaran les plaques de base dels pilars. 
- Es munten, primerament, els pilars de dues o tres plantes, en cas d’edificis en alçada. 
- Després es munten les bigues principals.  
- La unió entre els elements estructurals es pot realitzar mitjançant passadors o soldadura 

elèctrica. 
- Un cop s’hagi col·locat la bigueria principal es col·loca la xapa de l’encofrat, en el cas de llosa 

armat, o bigueta i revoltó, en el cas d’encofrat unidireccional. 
- Finalment es formigona el forjat, repetint-se el cicle. 

  
Per realitzar estructures metàl·liques serà imprescindible considerar l’equip humà següent: 
- encofradors. 
- ferrallistes. 
- operaris d’abocament i vibrat del formigó. 
- conductors de formigonera. 
- operaris per al bombeig del formigó. 
- operadors de grua. 
- soldadors. 
- operaris especialistes en el muntatge d’estructures metàl·liques. 
 
També serà necessari tenir presents els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de 
l’estructura: 
- Maquinària: camió formigonera, grua, traginadora de trabuc “dumper” de petita cilindrada pel 

transport auxiliar, si calgués, maquinària taller ferralla, bomba de formigó, estintolaments, 
escales manuals, plataformes de càrrega i descàrrega, bastides, serra circular,etc. 

- Eines manuals. 
- Preses provisionals d’aigua i electricitat.  
- Instal·lació d’higiene i benestar. 
 

Relació de Riscos i la seva avaluació. 

Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més 
importants. I en la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del 
Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant : la probabilitat és la possibilitat que es 
materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la 
materialització del Risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada 
en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el 
procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.  
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el  d’establir un esglaonament de prioritats per 
anul·lar, o en el seu cas, controlar  i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives 
que es desenvolupen a continuació. 
 
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 

del Risc 
 1.- Caigudes de  persones a diferent nivell.   ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
 2.- Caigudes de  persones al mateix nivell.         MEDIA GREU MEDI 
 3.- Caiguda d' objectes per desplom MEDIA  MOLT GREU ELEVAT 
 4.- Caiguda d’objectes per manipulació.           MÈDIA LLEU BAIX 
 5.- Caiguda d’objectes.                                         MEDIA MOLT GREU ELEVAT 
 6.- Trepitjades sobre objectes MEDIA LLEU BAIX 
 7.- Cops contra objectes immòbils MEDIA LLEU BAIX 
 8.- Cops amb elements mòbils de màquines MEDIA GREU MEDI 
 9.- Cops amb objectes o eines.                        MEDIA LLEU BAIX 
11.- Atrapaments per o entre objectes.                MEDIA LLEU BAIX 
 15.-Contactes tèrmics.                                           MEDIA GREU MEDI 
 16.-Contactes elèctrics.                                         MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
 18.-Contactes amb substàncies càustiques o 
corrosives   

MÈDIA LLEU BAIX 

 19.-Exposició a radiacions.                                     MEDIA GREU MEDI 
 20.-Explosions.                                                        BAIXA MOLT  GREU MEDI 
 21.-Incendis.                                                          BAIXA GREU BAIX 
 26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.     ALTA LLEU MEDI 
 28.-Malalties causades per agents físics.          MEDIA GREU MEDI 



ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT DE PROJECTE  D’INSTAL·LACIÓ D’UNA ESCALA I DUES PORTES D’EMERGÈNCIA A L’EDIFICI DEL SGEP 
 
 

 Pàg. 11 

 
 

OBSERVACIONS: 

(6)      Risc específic amb encofrats de fusta. 
(8)      Risc causat pel  bombament de formigó “cop d’ariet” i a l´ús de la serra circular. 
(15  I 19)  Risc específic de la soldadura elèctrica i del tall oxiacetilènic de metalls . 
(28)    Risc causat per vibracions del dúmper i radiacions ultraviolades i infrarojes. 
 
Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER  REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT    

- L’accés  a cotes inferiors a la rasant del carrer es realitzarà mitjançant escales incorporades   a 
mòduls de bastida tubular. 

- Atesos els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat  de pilotatge s’haurà d’assegurar 
que ja es trobin construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’ 
obra restant.  

PROCÉS 

- El personal encarregat de la realització de l’estructura haurà de conèixer els riscos específics, 
així com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la 
major seguretat  possible.   

- S’hauran de tenir presents les proteccions per  evitar riscos de caigudes a diferent nivell en el 
procés de  construcció de l’estructura. 

Durant el muntatge de l’estructura metàl·lica. 

- En els desplaçaments per sobre d’una biga els muntadors de l’estructura hauran de portar el 
cinturó de seguretat ancorat a: 
- Un amarratge (de cable o teixit) que abraçarà a la corresponent biga de manera que  no 

ofereixi cap obstacle en el desplaçament del treballador, aquest amarratge es trobarà 
constituït per un mosquetó en un dels extrems i en l’altre per una anella, de manera que el 
mosquetó s’enganxi a l'anella configurant tot un conjunt que abraci a la biga anteriorment 
esmentada. Aquest amarratge en cas de caiguda al buit del treballador haurà de suportar 
el pes del mateix i quedant així sospès de la biga. 

- Un cable fiador tensat instal·lat de punta a punta de la biga tot i facilitant el desplaçament de 
l’ancoratge mòbil. 

- En els desplaçaments a  alçades diferents de l’estructura s’empraran escales metàl·liques 
manuals, les quals disposaran d’uns garfis en el seu extrem per poder subjectar-se als respectius 
pilars metàl·lics. 

 
Esdevindrà obligatori disposar de cèrcols de protecció de caiguda en aquestes escales metàl·liques 
manuals que s’usen com les escales de gat, i ancoratge mòbil guiat a la seva part central. 
 
- És prohibit de recolzar-se, asseure's, desplaçar-se per sobre d’una biga alhora que aquesta es 

troba  suspesa per la grua. Tot el treball s’haurà de fer des d'un lloc fix, sense que estigui  suspès 
per cap grua. 

- La instal·lació de plataformes provisionals entre biga i biga hauran de disposar de les 
corresponents baranes reglamentàries, és  a dir, passamans a 90 cm., barra intermèdia i 
entornpeu. L’amplada mínima de la plataforma haurà de ser de 60 cm. 

- S’ha de procurar que el muntatge de l’estructura metàl·lica no sobrepassi dues o tres plantes de 
la realització del corresponent forjat. 

- Les circumstàncies de què l’ estructura vagi en avançada sobre els treballs en el forjat, 
permeten que puguin fixar-se les proteccions a pilars i bigues principals a l’alçada i al moment 
adient i d’aquesta forma realitzar els treballs amb total seguretat 

- El muntatge de pilars no acostuma a ser problemàtic, realitzat sobre forjat i amb proteccions de 
xarxes  o barana. El muntatge de bigues caldrà  realitzar-lo des de plataformes dissenyades per 
a aquesta finalitat. 

Protecció de buits horitzontals. 

- Malla electrosoldada: la xarxa de repartiment es perllongarà a través dels buits en l’execució del 
propi forjat.  

- Fusta: Es taparan els forats amb fusta i en el cas que hi hagi llosa de formigó es clavetejaran a la 
mateixa. 

- Barana o xarxes:  Posat que el buit sigui d’una dimensió que  faci impossible la col·locació de les 
malles electrosoldades s’instal·laran les corresponents baranes o xarxes horitzontals. 

 
- S’establirà una zona d’aplec on prèviament es compactarà el terreny per a contenir en aquesta 

les peces de gran tonatge. 
- Si l’ aplec de materials es trobés fora de l’àrea d’influència de gir de la grua torre, el transport de 

perfils metàl·lics de l’estructura a aquesta àrea es realitzarà mitjançant una grua mòbil, 
considerant les dimensions de la càrrega, aquesta haurà d’estar dirigida per dos operaris en  el 
seu transport horitzontal, mitjançant sengles cordes lligades als extrems dels perfils per evitar 
possibles moviments d’oscil·lació. L’eslingat de la càrrega es realitzarà mitjançant eslingues de 
dos braços suficientment separades per  garantir la seva estabilitat (l' angle entre eslingues ha 
de ser major de 30º). 

- S’ha de complir a cada moment el RD 2370/1996, del 18 de novembre, pel qual s’aprova  la 
Instrucció tècnica complementària MIE-AEM 4 del Reglament d’Aparells d’Elevació i 
Manutenció referent a grues mòbils autopropulsades usades. 

- El transport de perfils, armadures, encofrats, puntals, bigueria, sotaponts, i altres elements auxiliars 
per a la realització de l’estructura es realitzarà convenientment eslingat, recomanant que 
l’eslinga sigui de dos braços. 

- Les maniobres d’ubicació in situ de pilars i bigues seran guiades per un operari. Entre pilars 
s’estendran cables de seguretat als quals s’hi lligarà el mosquetó de seguretat, que serà emprat 
en els desplaçaments sobre les ales de les bigues. 

- Els operaris que realitzin les tasques de col·locació de perfils metàl·lics hauran d’emprar casc de 
seguretat, guants de cuir i lona, granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de 
seguretat si en els treballs a desenvolupar hi ha qualsevol risc de caiguda a diferent nivell. 

- Una vegada s’hagi muntat la corresponent jàssera es col·locaran les xarxes tipus mènsula. 
- Les xarxes s’hauran de revisar puntualment una vegada finalitzats els treballs de soldadura 

realitzats sobre la seva  verticalitat. 
- És prohibit d’elevar una nova alçada sense comprovar que s’hagin finalitzat els cordons de 

soldadura a les alçades  immediates inferiors 
- A les operacions de soldadura per a bigues, jasseres, etc. realitzades in situ es confeccionarà 

una guíndola de soldador, amb una barana perimètrica d’un metre d’alçada formada per 
passamans, barra intermitja i entornpeu. 

- Per evitar en la mesura del possible l’oxitallada en alçada, els perfiles s’hissaran tallats a la 
mesura requerida pel muntatge.  

- En l’ús del tall oxiacetilènic es tindrà present que el bufador  contingui les vàlvules antirretrocés, 
que les mànegues d’alimentació estiguin en bon ús, que les bombones, de gas estiguin 
subjectes al carretó portabombones i que els manòmetres estiguin en bones condicions. 

- Posat que s’empri el bufador per al tall de perifèria “in situ”, amb risc d’incendi, es procurarà 
limitar en la mesura del possible, la cascada d’espurnes i trossos de ferro fosa, i per això es 
col·locarà a la seva verticalitat una manta ignífuga. 

- Posat que s’empri, la soldadura elèctrica també es procedirà de la mateixa manera, col·locant 
una manta ignífuga. 

- En l’ús de soldadura elèctrica es tindrà present que el portaelectrodes estigui convenientment 
aïllat, que els cables d’alimentació estiguin en perfecte estat i que el grup de transformació 
estigui convenientment aïllat per  evitar el risc de contactes elèctrics. 

- Posat que es faci el  muntatge de l’estructura metàl·lica a base de passadors, l’operari que 
realitzi aquesta operació emprarà el  cinturó de seguretat convenientment ancorat o situat 
dintre d’una guíndola. 

- L’operari que realitzi aquest treball haurà d’emprar  casc de seguretat amb protector auditiu 
tipus orellera, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de seguretat de 
cuir. 
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- En el control de la qualitat de la soldadura mitjançant processos de radiacions gamma, l’operari 
ha d’anar protegit amb davantal, guants adequats i polaines per evitar que les radiacions 
gamma li arribin el seu cos. 

- És prohibit, en el cas que s’abandoni el tall d’obra, dipositar a terra la pinça i l’elèctrode 
directament connectat al grup ; i inclòs en el cas d’un perllongat abandó del tall d’obra deixar 
el grup transformador en tensió. 

- És prohibida la permanència d’operaris a la vertical dels treballs de soldadura. 
- En el muntatge de l’estructura metàl·lica l’accés al tall d’obra es realitzarà mitjançant escales 

manuals, tenint present el lligat d’aquestes en la seva part superior i sabates antilliscant a la seva 
part inferior. 

- Per a l’accés entre plantes, tot esperant l’escala definitiva, es construirà un mòdul d’escala de 
dos o tres plantes, que s’anirà hissant a mesura que vagi avançant l’execució de l’estructura. 

- És prohibit d’enfilar-se directament per l’estructura. 
- No s’ha d’emprar l’acer corrugat per  fer eines de treball o elements auxiliars. 
- Si l’encofrat es troba format per xapes metàl·liques d’encofrat perdut, s’ aplegaran  entre biga i 

biga,  tot i procurant que la seva alçada no sigui mai  superior a 0,5 metres. 
- La col·locació de l’encofrat es realitzarà sempre des de la part que  ja es trobi muntada. 
- La malla electrosoldada s’ aplegarà entre biga i biga,  tot i procurant que la seva alçada no 

sigui mai  superior a 0,5 metres. 
- A les lloses de formigó, en el procés de ferrallat per evitar l’aixafament de les armadures caldrà 

col·locar unes plataformes de circulació de 60 cm. d’amplada, com a mínim. 
- Posat que treballem amb encofrats unidireccionals amb biguetes, s’haurà de circular 

exclusivament sobre les bigues i biguetes, o sobre plataformes situades amb aquesta finalitat. 
- L’operari que realitzi l ‘abocada del formigó i el seu  posterior vibrat haurà d’emprar  casc de 

seguretat, guants de neoprè, granota de treball i botes de goma de seguretat de canya alta.  
- El vibrador es trobarà protegit de doble aïllament, així com l’aparell convertidor de freqüència. 
- En els processos de vibrat el treballador haurà d’emprar  casc de seguretat, guants de neoprè, 

granota de treball i botes de goma de seguretat de canya alta.  
- El subministrament elèctric al convertidor del vibrador es trobarà convenientment aïllat, 

conforme a les instruccions del Reglament de Baixa Tensió. 
- El quadre elèctric de zona haurà d’estar protegit per evitar contactes elèctrics i sobreintensitats i 

curtcircuits, per consegüent haurà de disposar del corresponent interruptor diferencial i els seus 
respectius magnetotèrmics. 

- Si hi ha edificis d ‘una gran alçada, en la mesura del possible, un cop realitzat el forjat es 
procurarà que l’accés del personal a la planta es realitzi mitjançant ascensors d’obra, amb la 
finalitat de  canalitzar el trànsit del personal a l’obra. 

- Les elevacions a les diferents plantes, on es prevegi la immediata construcció dels tancaments, 
es col·locaran plataformes de càrrega i descàrrega, per  facilitar l’elevació de material. 

- El trasbals de material paletizat a l’interior de les plantes es realitzarà mitjançant toros. 
- El transport horitzontal, si el forjat ho permet, pot realitzar-se mitjançant carretons elevadors. 
- Una vegada realitzat el forjat, i depenent de les dimensions d’aquest i del material 

emmagatzemat en ell, es col·locarà a prop de l’accés principal un extintor contra incendis del 
tipus  que es necessiti. 

- Als quadres elèctrics de zona es col·locaran extintors de CO. 
- S’hauran d’emprar mantes ignífuges sempre que per les característiques del  tipus de treball  es 

pugui produir un incendi. 
- S’haurà  de considerar la previsió d’un sistema contra incendis en els talls d’obra on es realitzin 

treballs susceptibles de generar un incendi (per exemple : soldadures, tall de metalls mitjançant 
bufador, tractament tèrmic mitjançant material bituminós). 

- S’haurà de mantenir a cada moment el tall d’obra net i endreçat. 
- S’haurà de garantir, a cada moment, la il·luminació diürna i nocturna. 
- S’haurà de garantir a tots els talls d’obra el subministrament elèctric. 
- S’haurà de garantir el subministrament d’aigua a totes les plantes. 
- S’haurà de garantir l’evacuació de runes. 

NOUS ELEMENTS AUXILIARS 

A aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per  realitzar els treballs 
d’aquesta activitat. 

Oxitallada 
Escales de mà 
Grup compressor i martell pneumàtic 
Dúmpers de petita cilindrada 
Planta de formigó 
Bombatge de formigó 
Serra circular 
Armadura 
Grúes i aparells elevadors 
Màquina pilotadora de trepà i grua mòbil de gelosia 
Passarel·les 
Soldadura elèctrica 
Esmoladora angular 
 

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

Les proteccions col·lectives citades a les normes de seguretat es troben constituïdes per: 
- Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i entornpeu  

L’alçada de la barana  serà de 90 cm., i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix 
i 10 cm d'alçada. Els muntants hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a  màxim. 

- Baranes modulars constituïdes per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç 
central amb tub buit i a la  part central d’aquest mòdul es col·locarà un entramat de protecció 
constituït per una malla electrosoldada de 150x150mm. i un gruix de ferro de 6mm. Aquesta 
barana modular estarà sustentada per un guardacòs en forma de muntant. 

- Barana formada per xarxes tipus tennis plastificada. A la part superior disposa d’un tub quadrat 
que es clavarà a la xarxa, aquest tub a la vegada estarà subjectat per guardacossos cada 
2,5m. 

- Malla electrodosada de 150x150 mm.  i gruix de 6 mm. 
- Xarxes horitzontals subjectes per mènsules : formades per un cargol de pressió i un tornapuntes. 

La xarxa estarà formada per panys de 3x3 metres, de xarxa de poliamida de 100x100 mm., com 
a màxim, i corda de 4 mm. com a mínim. La corda perimètrica ha de ser de poliamida de 
12mm. com a mínim. La xarxa es subjectarà al forjat mitjançant anelles embegudes en  el 
procés de formigonat, separades 20 cm i empoltrat-se al forjat 5 cm. com a  mínim. L’altre  
extrem de la xarxa anirà agafada a la barra metàl·lica que es recolza en l’extrem de les 
mènsules contigües. Formant tot plegat un conjunt, de manera que quedi garantit el fre de la 
caiguda d’un treballador des d’una alçada de 6 metres com a màxim. 

- Extintors d’incendis tipus A i/o B, segons els casos. 
- Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i  2 metres   amb taulons de 2,5 cm. de 

gruix i 20 cm. d’ample. 
- Extintor de pols química seca. 
 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la 
normativa ressenyada  en  aquesta activitat: 
- Senyal d’advertència de càrrega suspesa. 
- Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 
- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de material inflamable. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
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- Senyal de prohibit  el pas als vianants. 
- Senyal de no fumeu. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran a 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 

 
 
Relació d'Equips de protecció individual. 

Els Equips de Protecció Individual de les activitats més representatives: 
- Treballs de  transport (conductors i operadors de grua): 

- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (molt especialment per les traginadores de trabuc ”dúmpers” de 

petita cilindrada). 
 
- Treball  amb encofrats i armadures: 

- Cascos  de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Guants de lona i cuir (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Davantal, en cas de treballs en taller ferralla. 

 
- Pels treballs amb el bufador: 

- Cascos de seguretat. 
- Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions d'infrarojos. 
- Guants de cuir. 
- Davantal de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines. 

 
- Pels treballs de soldadura elèctrica: 

- Cascos de seguretat. 
- Pantalla amb vidre inactínic. 
- Guants de cuir. 
- Davantal de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines. 

  
- Treballs de bulonat: 

- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 

- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines.  

 
- Treballs de formigonat i vibrat:    

- Cascos  de seguretat. 
- Botes de seguretat de goma de canya alta. 
- Guants de neoprè. 
- Granota de treball.  

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d'altres elements de protecció, es dotarà  als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l'empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
  
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts al R.D. 
773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
 
 
5.4.4 REVESTIMENTS EXTERIORS 
 
Element superficial que, aplicat a un parament exterior, està destinat a millorar les seves propietats 
i/o aspecte. 
 
Els revestiments a aplicar en aquesta obra seran: 
Pintures: 

- la superfície del suport estarà seca i neta, eliminant-se eflorescències, etc. 
- s’ha d’evitar la generació de pols a les proximitats de les zones per pintar. 
- es suspendrà el pintat amb temperatures extremes i es protegirà si plou. 

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

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització 
dels revestiments: 
maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, carretó elevador, toro, etc. 
estris: bastides tubulars modulars, bastides penjades, bastides de cavallets, escales de mà, 
proteccions col·lectives i personals, etc. 
eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, etc. 
presa provisional d’aigua. 
instal·lació elèctrica provisional. 
instal·lacions d’higiene i benestar. 
 
Relació de riscos i la seva avaluació. 

A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos 
editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos 
més importants. I a la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del 
Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es 
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materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la 
materialització del risc. 
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà modificar-se en 
funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés 
constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.  
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o 
en el seu cas controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es 
desenvolupen a continuació. 
 
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluaci

ó del risc 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell.         ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.       ALTA GREU ELEVAT 
3.-Caiguda d’objectes per desplom.                 MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.          BAIXA LLEU ÍNFIM 
5.-Caiguda d’objectes.  ALTA GREU ELEVAT 
6.-Trepitjades sobre objectes.  ALTA GREU ELEVAT 
7.-Cops contra objectes immòbils.  ALTA LLEU MEDI 
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.  BAIXA GREU BAIX 
9.-Cops amb objectes o eines.  MÈDIA LLEU BAIX 
10.-Projecció de fragments o partícules.  MÈDIA LLEU BAIX 
16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA GREU MEDI 
18.-Contactes amb substàncies càustiques o 
corrosives   

MÈDIA GREU MEDI 

20.-Explosions.  BAIXA MOLT  GREU MEDI 
21.-Incendis.  BAIXA GREU BAIX 
27.-Malalties causades per agents químics.  MÈDIA GREU MEDI 

 

OBSERVACIONS: 

(8) Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de bombaments de material de 
revestiment. 
(18 i 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents o pigments tòxics. 
(20 i 21) Risc causat per l’ús de dissolvents. 
 
Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua, el muntacàrregues 
d’obra, per a elements de poc pes, la grueta, i bombes per a les elevacions de morters, 
formigons, guixos i materials a granel. 

Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments, s’ha d’assegurar que ja estan 
construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l'execució de l’obra.  

PROCÉS 

El personal encarregat de la realització dels revestiments ha de conèixer els riscos específics i l’ús 
dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 
Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir la bastida neta i endreçada. 
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a 
les activitats anteriors /balconeres, cornises, etc.). 
En iniciar-se la jornada, es revisarà tota la bastimentada i mitjans auxiliars, comprovant-se les seves 
proteccions i estabilitat. 
Posat que per necessitats de construcció no es pogués instal·lar la barana de seguretat, l’operari 
exposat a risc de caiguda a diferent nivell haurà d’emprar el cinturó convenientment ancorat. 
S’ha de mantenir la bastimentada neta de substàncies pastoses per evitar lliscaments. 

Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliada per 
plataformes específiques. 
S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats. 
Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es tallessin, podrien convertir-se en “llaç” amb el qual, 
en ensopegar, es produïssin caigudes al mateix nivell i fins i tot des d’alçada. 
En la manipulació de materials, s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, 
ferides i erosions. 
En la manipulació del toro, es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i es 
tindrà especial cura de no posar el peu sota del palet. 
Per evitar lumbàlgies es procurarà, en el transport manual de material, que aquest no superi els 30 
Kg. 
Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició 
d’interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 
Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, 
guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de 
seguretat si en aquests treballs hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 
Posat que es treballi a una bastida de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posarà una 
protecció a base de barana perimètrica. 
És prohibit l’ús de cavallets en balcons sense haver instal·lat un sistema de protecció contra les 
caigudes des d’alçada. Si no existeix aquesta protecció, es penjaran d’elements ferms de 
l’estructura cables amb els què amarrar el fiador del cinturó de seguretat. 

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

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament 
d’aquesta activitat  

Escales de mà 
Dúmpers de petita cilindrada 
Grúes i aparells elevadors 
Grueta o Cabrestant mecànic "maquinillo" 
Carretó elevador 
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Transpalet manual: carretó manual 
Formigonera pastera 
Bombatge de morter 
Bastida amb elements prefabricats sistema modular 
Bastida penjada 
Bastida de borriquetes 
Pistola fixa-claus 
Taladradora portàtil 
 

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

Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 
Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la 
barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm. de gruix i 10 cm. 
d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 
Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç 
central amb tub buit i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format 
per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà 
sustentada per un guardacòs en forma de muntant. 
Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres, quallades amb taulons de 2,5 cm. 
de gruix i 20 cm. d’ample. 
Extintor de pols química seca. 
 
Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 
Senyal d’advertència de risc de caiguda d’objectes. 
Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
Senyal d’advertència de risc elèctric. 
Senyal de prohibit el pas als vianants. 
Senyal de protecció obligatòria del cap. 
Senyal de protecció obligatòria dels peus.  
Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
Senyal de protecció obligatòria del cos. 
Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 

 
 

Relació d’Equips de protecció individual 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 

- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita 

cilindrada). 
 
Pels treballs de pintura: 

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

 
Pels treballs amb morters: 

- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si els calgués. 

 
Pels treballs d’aplacat o xapat: 

- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si els calgués. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D. 
773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.  
 
 
 
5.4.5 REVESTIMENTS EXTERIORS 
 
 
Element superficial que, aplicat a un parament interior, està destinat a millorar les seves propietats 
i/o aspecte. 
 
Tipus de revestiments interiors a aplicar en aquesta obra: 
arrebossats. 
pintures. 
 
En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el 
subministrament dels elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de 
considerar un previ aplec de material a les respectives plantes. Aquest aplec de material s’elevarà 
mitjançant maquinària instal·lada per a aquesta finalitat: muntacàrregues, gruetes, etc. El transport 
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s’auxiliarà mitjançant toros a la respectiva planta. El transport de material paletitzat des del camió o 
magatzem fins els aparells elevadors es realitzarà mitjançant el carretó elevador. 
 
Per tal de realitzar els revestiments, serà imprescindible considerar el següent equip  humà: 
operadors de grua. 
operaris de muntatge, pintors o manipuladors de morter i guixos, segons el cas. 
operadors de carretó elevador. 
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització 
dels revestiments: 
Maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, carretó elevador, toro, etc.  
Estris: bastides tubulars modulars, bastides de cavallets, escales de mà, proteccions col·lectives i 
personals, etc. 
Eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, etc. 
Presa provisional d’aigua. 
Instal·lació elèctrica provisional. 
Instal·lacions d‘higiene i benestar 
 
Relació de riscos i la seva avaluació. 

A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos 
editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos 
més importants. I a la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del 
Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es 
materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la 
materialització del risc. 
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà modificar-se en 
funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés 
constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.  
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o 
en el seu cas controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es 
desenvolupen a continuació. 
   
Riscos  Probabilitat Gravetat Avaluaci

ó del risc 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell.  MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.  MÈDIA GREU MEDI 
3.-Caiguda d’objectes per desplom.  BAIXA GREU BAIX 
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  MÈDIA LLEU BAIX 
5.-Caiguda d’objectes.  BAIXA GREU BAIX 
6.-Trepitjades sobre objectes.  MÈDIA LLEU BAIX 
7.-Cops contra objectes immòbils.  ALTA LLEU MEDI 
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.  MÈDIA GREU MEDI 
9.-Cops amb objectes o eines. MÈDIA LLEU BAIX 
10.-Projecció de fragments o partícules.  MÈDIA LLEU BAIX 
13.-Sobreesforços.  BAIXA GREU BAIX 
16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA GREU MEDI 
17.-Inhalació o ingestió de substàncies 
nocives.  

BAIXA GREU BAIX 

18.-Contactes amb substàncies càustiques o 
corrosives   

MÈDIA GREU MEDI 

20.-Explosions.  BAIXA MOLT  GREU MEDI 
21.-Incendis.  BAIXA GREU BAIX 
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.  ALTA LLEU MEDI 
27.-Malalties causades per agents químics.  MÈDIA GREU MEDI 

 

OBSERVACIONS: 

(8) Risc causat pel  moviment d’elements mòbils de maquinària de bombament de material de 
revestiment o degut a la manipulació de l’esmoladora angular. 
(18 i 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents o pigments tòxics. 
(17, 20 i 21) Risc causat per l’ús de dissolvents. 
(26) Risc causat per la manipulació de materials per xapats, enrajolats de parets, aplacats, etc. 
 
Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

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

PROCÉS 

El personal encarregat de la realització dels revestiments ha de conèixer els riscos específics i l’ús 
dels mitjans auxiliars necessaris per tal de realitzar-los amb la major seguretat possible. 
Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net, endreçat i ben il·luminat. 
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades 
a les activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.). 
És prohibida la formació de bastides a base d’un tauló recolzat als escalons de dues escales de mà, 
tant les de recolzament lliure, com les de tisores, per evitar el risc de caiguda a diferent nivell. 
És prohibida la formació de bastides a base de bidons, piles de materials i assimilables per evitar la 
realització de treballs sobre superfícies insegures, 
Fins a 3 metres d’alçada, es podran utilitzar bastides de cavallets fixes. 
Per sobre de 3 metres, s’han d’emprar cavallets fornits de bastidors mòbils travats. 
La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el 
paviment de dos metres. 
En cas que s’hagi de treballar en bastides de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posarà una 
protecció a base de barana perimètrica.  
Les plataformes de treball sobre bastides tubulars mòbils, no es posaran en servei sense abans haver 
ajustat els frens de trànsit per evitar moviments indesitjables. 
La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec 
aïllant” i reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts. 
S’ha de mantenir el tall net de substàncies pastoses per evitar relliscades. 
Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliada per 
plataformes específiques de càrrega i descàrrega. 
S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats. 
Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es fes, aquests es podrien convertir en un “llaç” amb 
el qual, en ensopegar, es podrien produir caigudes al mateix nivell o fins i tot des d’alçada. 
En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per tal d’evitar cops, 
ferides i erosions.  
En la manipulació del toro, es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i en 
especial, es tindrà la precaució de no posar el peu sota el palet. 
Per evitar lumbàlgies, es procurarà que el material per transportar manualment no superi els 30 Kg. 
És prohibida la connexió de cables als quadres de subministrament d’energia sense les clavilles 
mascle-femella. 
Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició 
d’interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 
Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, 
guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de 
seguretat si en aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 
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Arrebossats, referits i lliscats. 
Els sacs de conglomerats s’aplegaran ordenadament, repartits al costat dels talls on siguin 
necessaris, el més separat possible dels trams, per evitar sobrecàrregues innecessàries.  
Els sacs d’aglomerant es disposaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas. 
Quan les plataformes de treball siguin mòbils (plataformes de treball sustentades mitjançant 
elements pneumàtics o per cabrestants moguts per accionament elèctric, etc.) s’empraran 
dispositius de seguretat que evitin el seu lliscament voluntari. 
Els operaris que realitzin la manipulació de morters i guixos hauran d’emprar casc de seguretat, 
guants de goma, granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat, si en aquests 
treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 
En els treballs d’arrebossat amb màquina s’haurà de vigilar en tot moment que es compleixi el 
Reglament de Baixa Tensió.  

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

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament 
d’aquesta activitat 

Escales de mà 
Dúmpers de petita cilindrada 
Grúes i aparells elevadors 
Grueta o Cabrestant mecànic "maquinillo" 
Carretó elevador 
Transpalet manual: carretó manual 
Formigonera pastera 
Bombatge de morter 
Bastida amb elements prefabricats sistema modular 
Bastida de borriquetes 
Serra 
Pistola fixa-claus 
Taladradora portàtil 

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

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

 
Relació d’Equips de protecció individual. 

Els equips de protecció individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 

- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita 

cilindrada). 
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Pels treballs amb pintura i coles: 

- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte.  
- Pantalla facial, si s’escau..  

 
Pels treballs amb morters i guixos: 

- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 

 
Pels treballs de revestit o xapat: 

- Cascos de seguretat 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà els 
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D. 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
 
5.4.6 RAM DE FUSTER 
 
S’entén per fusteria d’un edifici el conjunt de finestres, portes i armaris encastats, de funció no 
estructural. 
 
De façana: tancaments de buits de façanes, amb portes i finestres realitzades amb fusteria de 
perfils, rebudes als anversos interiors del buit, dels següents materials: 
acer. 
 
 
S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars, com bastides de cavallets, etc. 
En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’emprarà el muntacàrregues. 
En els treballs interiors s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts 
de llum, la potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica mèdia de 100 lux. 
  
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi hagi instal·lades les tanques 
perimètriques de limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions 
d’higiene i benestar, així com també les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat). 
 
S’entén per fusteria d’un edifici el conjunt de bastiments de base, marcs, batents i vidres de finestres, 
portes i armaris encastats, de funció no estructural.  
 
Abans de l’inici de la col·locació dels bastiments de base i marcs, s’ha de comprovar l’aplom dels 
paraments i l’escairat de brancals i llindes. 
Un cop realitzada aquesta operació prèvia, es col·locaran els bastiments de base encastats o 
ancorats. 

Posteriorment es col·locaran els marcs de la porta o finestra subjectats al bastiment de base o 
directament a l’obra. Sobre aquests marcs s'hi fixaran els batents corresponents a les finestres o 
portes. 
 
En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el 
subministrament d’elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de considerar 
un previ aplec de material a la planta baixa. Aquest aplec de material s’elevarà mitjançant la 
maquinària instal·lada per a aquest fi: grues o muntacàrregues, a mesura que es necessitin per a la 
seva col·locació a les diferents plantes.   
 
Per realitzar la fusteria serà imprescindible considerar el següent equip humà: 

- operadors de grua. 
- fusters. 
- vidriers. 

 
També serà necessari tenir en compte els mitjans necessaris per dur a terme la realització de la 
fusteria: 
Maquinària: grues, muntacàrregues, etc.  
Estris: bastides de cavallets, escales de mà, proteccions col·lectives i personals, etc. 
Eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, màquina de fregar portàtil, esmoladora, serra 
circular manual, etc. 
Instal·lació elèctrica provisional. 
Instal·lacions d’higiene i benestar. 
 
Relació de riscos i la seva avaluació. 

En la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos 
editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant en cada activitat només els 
riscos més importants. I en la seva avaluació s’ha tingut en compte les consideracions constructives 
del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es 
materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la 
materialització del risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser 
modificada en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que 
intervinguin al procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.  
L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, 
o al seu cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es 
desenvolupen a continuació. 
 
 
Riscos        Probabilitat     Gravetat Avaluaci

ó del risc 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell.  ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.  MÈDIA GREU MEDI 
3.-Caiguda d’objectes per desplom.  BAIXA GREU BAIX 
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  BAIXA LLEU ÍNFIM 
5.-Caiguda d’objectes.  ALTA GREU ELEVAT 
6.-Trepitjades sobre objectes.  MÈDIA GREU MEDI 
7.-Cops contra objectes immòbils.  BAIXA LLEU ÍNFIM 
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.  MÈDIA GREU MEDI 
9.-Cops amb objectes o eines.  BAIXA GREU BAIX 
10.-Projecció de fragments o partícules.  BAIXA GREU BAIX 
11.-Atrapaments per o entre objectes.  BAIXA LLEU ÍNFIM 
13.-Sobreesforços.  MÈDIA GREU MEDI 
16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA GREU MEDI 
17.-Inhalació o ingestió de substàncies MÈDIA GREU MEDI 
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nocives.  
21.-Incendis.  BAIXA GREU BAIX 
26.-O. R.: manipulació de materials tallants.  ALTA LLEU MEDI 
27.-Malalties causades per agents químics.  MÈDIA GREU MEDI 

 

OBSERVACIONS: 

(8)  Risc específic causat per  l’ús de la màquina d'escatar i serra circular manual per a fusta. 
(17 i 21)   Risc causat per l’ús de dissolvents i vernissos. 
(26)   Risc causat per la manipulació de vidres. 
(27)   Risc causat per l’ús de dissolvents i vernissos. 
 
Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

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

PROCÉS 

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

Ram de fuster 

Els aplecs de fusteria s’ubicaran en zones prèviament delimitades i senyalitzades. 
En tot moment es mantindran lliures els camins de pas interior a l’obra. 
Els bastiments de base (marcs, portes de pas, tapajunts, etc.) es descarregaran en blocs 
perfectament fleixats, penjats mitjançant eslingues de la grua torre. 

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

Muntatge de vidre 

Els aplecs de vidre s’ubicaran a llocs indicats per a aquest fi. 
A nivell de carrer s’acotarà amb baranes per als vianants la vertical dels paraments que s’estan 

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

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament 
d’aquesta activitat. 

Escales de mà 
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Grúes i aparells elevadors 
Esmoladora angular 
Bastida de borriquetes 
Pistola fixa-claus 
Taladradora portàtil 
 

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

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

 
 
Relació d’Equips de protecció individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 

Pels treballs de fusteria de fusta: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si els calgués. 
- Màscara antipols pels fregadors amb paper de vidre. 
- Màscara amb filtre químic posat que manipulessin coles, vernissos, etc. 

Pels treballs de tancaments metàl·lics: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si els calgués. 
- Ulleres antiimpactes per a manipulació de l’esmoladora. 

Pels treballs de cristalleria: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si els calgués. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es dotarà als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
5.4.7 INSTAL·LACIONS 
 
Col·locació i muntatge d’un conjunt d’aparells, conduccions, accessoris, etc., destinats a 
proporcionar un servei. 
 
Electricitat: consisteix, amb les corresponents ajudes de maçoneria, en l’obertura de regates, 
allotjament al seu interior de les conduccions de repartiment i el posterior tancament de les regates, 
en el cas d’instal·lacions encastades. A més, s’inclou la instal·lació de caixes de distribució, els 
mecanismes de comandament, els elements de seguretat, etc. que són necessaris pel correcte 
funcionament del sistema d’il·luminació, l’accionament de la maquinària, etc. instal·lats a un edifici. 
 
S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com bastides de cavallets, escales de mà i 
tisora, eines manuals, etc. 
Als treballs interiors, s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de 
llum, la potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica mèdia de 100 lux. 
 
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques 
perimètriques de limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra;  les instal·lacions 
d’higiene i benestar, així com també, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat). 
 
 
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA  
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Instal·lació elèctrica: Conjunt de mecanismes i utillatges destinats a la distribució i consum d’energia 
elèctrica a 220/380 volts, des del final de la presa de la companyia subministradora fins a cada punt 
d’utilització de l’edifici.  
 
Les instal·lacions per cable per a la transmissió dels impulsos elèctrics de freqüència industrial 
(instal·lació elèctrica de 220/380 volts) i d’alta freqüència (instal·lació d’àudio-visuals de molt baixa 
tensió) es realitzaran mitjançant cables entubats, i a cada punt de distribució hi haurà la seva 
corresponent caixa de connexions. 
S’han d’individualitzar les canalitzacions segons les diferents funcions a exercir: electricitat, telefonia, 
vídeo, megafonia, TV per cable, etc. 
Els tubs o canalitzacions que porten cables poden anar encastats o vistos, així com les seves caixes 
de distribució, que hauran de tenir accés per realitzar les operacions de connexió i reparació. 
 
En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels 
materials necessaris per dur a terme la instal·lació. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec 
de material a un espai predeterminat tancat(cables, tubs, etc.).  
 
Per realitzar la instal·lació elèctrica i d’àudio-visuals serà imprescindible considerar el següent equip 
humà: 
electricistes. 
ajudes de maçoneria. 
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de 
la instal·lació: 
Estris: escala de tisora, escala de mà, proteccions col·lectives i personals, etc. 
Eines manuals: comprovants de tensió (voltímetre), pistola fixa-claus, perforadora portàtil, màquina 
per fer regates, etc. 
Instal·lació elèctrica provisional. 
Instal·lacions d’higiene i benestar. 
 
Relació de riscos i la seva avaluació. 

En la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos 
editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos 
més importants. I a la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del 
Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es 
materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la 
materialització del risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser 
modificada en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que 
intervinguin al procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.  
L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, 
o al seu cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es 
desenvolupen a continuació. 
 
Riscos                           Probabilitat Gravetat Avaluaci

ó del risc 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell.         ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.          BAIXA LLEU ÍNFIM 
5.-Caiguda d’objectes.                                        MÈDIA GREU MEDI 
9.-Cops amb objectes o eines.                            MÈDIA LLEU BAIX 
10.-Projecció de fragments o partícules.            ALTA LLEU BAIX 
13.-Sobreesforços.                                                 MÈDIA GREU MEDI 
15.-Contactes tèrmics.                                          BAIXA GREU BAIX 
16.-Contactes elèctrics.                                        ALTA MOLT GREU ELEVAT 
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.    ALTA LLEU MEDI 
28.-Malalties causades per agents físics.            MÈDIA GREU MEDI 

 

OBSERVACIONS : 

(10)   Risc específic de l’operari que manipula la màquina de fer regates. 
 
Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les 
instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.  

PROCÉS 

Xarxa interior elèctrica  
El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 
Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net i endreçat. 
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades 
a les activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.). 
En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, 
ferides i erosions.  
Els operaris que realitzin el transport del material hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir 
i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 
Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició 
d’interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 
En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es tindrà cura de l’ordre i la neteja del tall per 
evitar el risc d’ensopegades. 
La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el 
paviment de dos metres. 
La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec 
aïllant” i reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts. 
És prohibida 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  tipus tisora, dotades amb sabates antilliscants i cadeneta 
limitadora d’obertura, per evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats 
sobre superfícies insegures. 
En la realització del cablejat, penjat i connexió de la instal·lació a zones de risc de caiguda al buit 
(escales, balconeres, etc.) es protegirà el buit mitjançant una xarxa de seguretat. 
Les eines a emprar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides per doble aïllament (categoria 
II). 
Les eines dels instal·ladors, els aïllaments de les quals estiguin deteriorats, seran retirades i substituïdes 
per altres en bon estat de manera 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 vagi del quadre general al de la companyia subministradora, guardant 
a un 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 abans 
d’iniciar-se, per evitar accidents. 
Abans de fer entrar a càrrega la instal·lació elèctrica, s’haurà de fer una revisió a fons de les 
connexions de mecanismes, proteccions i empalmaments dels quadres elèctrics, d’acord amb el 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa interior hauran d’emprar casc de seguretat, guants 
de cuir i lona (tipus americà) o guants aïllants si els calgués, granota de treball i botes de cuir de 
seguretat. 
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ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per realitzar els treballs 
d’aquesta activitat. 

Escales de mà 
Pistola fixa-claus 
Taladradora portàtil 
 

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

Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 
Xarxes de seguretat horitzontals o verticals segons el cas, seran de poliamida, amb un diàmetre 
mínim de la corda de 4 mm. i una llum de malla màxima de 100x100 mm. La xarxa anirà proveïda 
de corda perimètrica de poliamida de 12 mm. de diàmetre com a mínim, convenientment 
ancorada. L’ancoratge òptim de les xarxes són els elements estructurals, donat que així la xarxa pot 
quedar convenientment tensa de manera que pugui suportar al centre un esforç de fins a 150 Kp. 
Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la 
barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm 
d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 
Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç 
central amb tub buit i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format 
per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà 
sustentada per un guardacòs en forma de muntant. 
Extintor de pols química seca. 
 
Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 
Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
Senyal d’advertència de risc elèctric. 
Senyal de prohibit el pas als vianants. 
Senyal de protecció obligatòria del cap. 
Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
Senyal de protecció obligatòria del cos. 
Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 

 
 
Relació d’Equips de protecció individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
Treballs de transport: 

- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 

 
Pels treballs d’instal·lació (baixa tensió i ÀUDIO-VISUALS) : 

- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Guants aïllants, si els calgués. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si els calgués. 

 
Pels treballs d’instal·lació (alta tensió) : 

- Cascos de seguretat. 
- Guants aïllants. 
- Granota de treball. 
- Botes aïllants. 
- Protecció d’ulls i cara. 
- Banqueta aïllant i/o catifa aïllant. 
- Perxa aïllant. 

 
Pels treballs de maçoneria (ajudes) : 

- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Ulleres antiimpactes (en realitzar regates). 
- Protecció de les oïdes (en realitzar regates). 
- Màscara amb filtre mecànic antipols (en realitzar regates). 

 
Pels treballs de soldadura elèctrica: 

- Cascos de seguretat. 
- Pantalla amb vidre inactínic. 
- Guants de cuir. 
- Mandil de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines. 

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

Oxitalla 
 

 El subministrament i transport intern en l’obra de les ampolles de gas liquats es farà tenint 
present les següents condicions: 

 
- Hauran d’estar protegides, les vàlvules de tall, amb  la corresponent caperutxa 

protectora. 
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- No es mesclaran les bombones de gasos diferents. 
- Les bombones s’hauran de transportar en batees engabiades en posició vertical i 

lligades. 
 

 S’ha de prohibir que les bombones de gasos liquats romanguin exposades al sol de 
manera perllongada. 

 S’han d’emprar les bombones de gasos liquats en posició vertical. 
 S’ha de prohibir l’abandonament de les bombones després de la seva utilització. 
 Les bombones de gasos s´aplegaran a llocs d’emmagatzematge tot destriant les buides 

de les  que estiguin plenes. 
 El magatzem de gasos liquats s’ubicarà a l’exterior de l’obra, amb una ventilació 

constant i directa. 
 Es senyalitzaran les entrades al magatzem amb el senyal de perill d’explosió i no fumeu. 
 Es controlarà que el bufador romangui completament apagat un cop finalitzada la 

tasca. 
 S’haurà de comprovar que estiguin instal·lades les vàlvules antirretrocès de la flama. 
 S’ha de vetllar perquè no hagi cap fuita de gas a les mànegues d’alimentació. 
 Tots els operaris de l’oxitallada hauran de conèixer la següent normativa: 
 

- S’ha d’utilitzar a cada moment els carros portabombones per a realitzar el treball amb 
major seguretat i comoditat. 

- S’ha d’evitar que es colpegin les ampolles o que puguin caure des d’una alçada per 
eliminar la possibilitat d’accidents. 

- L’operari haurà d’emprar casc de polietilè (pels desplaçaments per l’obra), elm de 
soldador (casc + careta de protecció) o pantalla de protecció de sustentació manual, 
guants de cuir, maneguins de cuir, polaines de cuir, davantal de cuir i botes de 
seguretat. 

- No s’han d’inclinar  les bombones de acetilè  fins a esgotar-les. 
- No s’han d’utilitzar les bombones d’oxigen tombades. 
- Abans d’encendre l’encenedor, s’ha de comprovar que estiguin ben fetes les 

connexions de les mànegues i que aquestes es trobin en perfecte estat . 
- Abans d’encendre l’encenedor, s’haurà de comprovar que estiguin instal·lades les 

vàlvules antirretrocès, per evitar així possibles retrocessos de la flama. 
- Per comprovar que a les mànegues no hi ha cap  fuita ,s’han de submergir, aquestes, 

sota pressió a un recipient amb aigua. 
- No  s’ha d’abandonar el carro portabombones en cap absència perllongada, s’ha de 

tancar sempre el pas del gas i  portar el carro a un lloc segur. 
- S’ha d’obrir sempre el pas de gas amb la clau apropiada. 
- S’han d’ evitar focs a l’entorn de les bombones de gasos liquats. 
- No  s’ha de dipositar l’encenedor a terra. 
- S’assegurarà que la trajectòria de la mànega sigui el més curta possible. 
- Les mànegues d’ambdós gasos han de romandre unides entre si, mitjançant cinta 

adhesiva. 
- S’han d’utilitzar mànegues de colors diferents per a cada gas (oxigen color blau, 

acetilè color vermell) 
- No s’ha d’utilitzar l’acetilè per soldar o tallar materials que continguin coure ; encara 

que ho tinguin en poca quantitat, donat que per petita que aquesta sigui serà suficient 
perquè es produeixi una reacció química i doni lloc a un compost explosiu. 

- Posat que s’utilitzi l’encenedor per desprendre pintures, l’operari haurà d’emprar 
mascareta protectora amb filtres químics específics pels productes que  vagi a cremar. 

- Posat que es soldi o es tallin elements pintats s’haurà de fer a l’aire lliure o en un local 
ben ventilat. 

- Un cop utilitzades les mànegues s’hauran de recollir al carretó, així es realitzarà el 
treball d’una forma més còmoda, ordenada i alhora més segura. 

- Es prohibit de fumar alhora que hom es troba soldant, tallant, o  manipulant 
encenedors o bombones. Tampoc es pot fumar al magatzem de les bombones. 

 

Escales de mà 
 

 A les escales de fusta, el muntant ha de ser d’una sola peça i els graons han d’anar  
engalzats. 

 Posat que es pintés les escales de fusta, s’haurà de fer mitjançant vernís transparent. 
 No han de superar alçades superiors a 5 metres. 
 Per a alçades entre 5 i 7 metres s’hauran d’utilitzar muntants reforçats en el seu centre. 
 Per a alçades superiors a 7 metres s’hauran d’utilitzar escales especials. 
 Han de  disposar de dispositius antilliscants a la  base o ganxos de subjecció a la seva 

part superior . 
 L’escala haurà de sobrepassar, en qualsevol cas, la distància d’1 metre el punt de 

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

 
Martell penumàtic 

 
 Les mànegues a utilitzar en  l’obra  hauran d’estar en perfectes condicions, així com 

també els mecanismes de connexió hauran de tenir la seva corresponent estanquitat. 
 És prohibit d’emprar la mànega de pressió per  netejar  la roba de treball. 
 Abans d’accionar el martell pneumàtic s’ha d’assegurar  que estigui lligat el punter. 
 S’ha de substituir el punter en el posat que s’observi deterioració o desgast del mateix. 
 No es pot abandonar mai, sota cap circumstància, el martell mentre estigui connectat al 

circuit de pressió. 
 No es pot deixar, sota cap concepte, el martell pneumàtic clavat al terra. 
 L’operari que manipuli el martell pneumàtic haurà d’emprar casc de seguretat, 

davantal, granota de treball, botes de seguretat, guants de cuir i si s’escau, ulleres 
antimpacte, mascareta antipols i protectors auditius. 

 
 

Serra circular 
 

 S’haurà de disposar d’un gabinet divisor separat- tres mil·límetres del disc de la serra. 
 S’ha d’instal·lar un caperutxó a la part superior de manera que no dificulti la visibilitat per 

realitzar el tall. 
 S’ha de tancar completament el disc de la serra que es troba per sota de la taula del 

tall, mitjançant un resguard, es deixarà només una sortida per les llimadures. 
 S’ha de situar un interruptor de parada i marxa, a la mateixa serra circular.  
 Es vetllarà en tot moment que les dents de la serra circular es trobin convenientment 

entrescades. 
 En el cas que s’observi que les dents de la serra circular s’hagin esmussats en aquests 

moment no presentin la forma de entrescat corresponent s’haurà de canviar el disc, s’ha 
de rebutjar-lo, el disc. 

 S’haurà de complir a cada moment el  RD 1435/1992, del 27 de novembre, pel qual  es 
dictaminen les disposicions d’aplicació en seguretat i condicions de salut sobre 
maquinària.  

 
 

Plataforma elevadora 
 

Posada en marxa: 
 Abans de començar a treballar, verificar l’estat de tots els elements que componen la 

carretó: 
- Frens. 
- Direcció. 
- Circuit hidràulic. 
- Pneumàtics. 
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- Il·luminació. 
- Avisadors. 

 
 Comunicar qualssevol incidència a l’encarregat d’obra. 
 Les plaques indicadores seran visibles, i de fàcil lectura, en tot moment. 

 
Conducció i utilització: 
 
 La utilització i l’accés a la plataforma elevadora només ho efectuaran personal autoritzat 

major de 18 anys. 
 En cas de disminució física temporal, o en període de presa de determinats 

medicaments, consulti al personal sanitari sobre la possibilitat de la utilització d’aquest 
vehicles. 

 Utilitzar els esglaons com a medi d’accés a la plataforma, i netejar-los de qualssevol taca 
d’oli o grassa. 

 Disposar sempre col·locada la barra de protecció o tancada la porta petita d’accés a la 
plataforma elevadora. 

 Durant els treballs a l’exterior, la velocitat de vent ha de ser pràcticament nul·la, sinó 
s’hauran de suspendre els treballs. 

 Subjectar-se fermament a les baranes quan s’eleva o es maniobra la plataforma. 
 Maniobrar les palanques de comandament amb delicadesa, detenint-se en la posició 

“0”quan es maniobri des d’una direcció a la direcció oposada. 
 Preveure una distancia d’aturada suficient a 3 metres a alta velocitat i a 1 metre a baixa 

velocitat. 
 Per a detenir-se durant un desplaçament en línia recta, regular progressivament la 

palanca del comandament a la posició “0”. 
 Conduir la plataforma a baixa velocitat en zones estretes o poc buidades. 
 Evitar els desplaçament sense visibilitat. 
 Respectar la càrrega màxima autoritzada, repartint les càrregues i col·locar-les, quan 

sigui possible, al centro de la plataforma. 
 Només podran pujar el número de persones autoritzades. 
 Vigilar el correcte funcionament e informar de qualssevol anomalia a l’encarregat. 
 Anivellar perfectament la màquina, mitjançant els estabilitzadors, en terrenys irregulars 
Prohibicions: 

 
 No utilitzar mai la plataforma com a grua, muntacàrregues o ascensor. 
 No pujar-se a les baranes. 
 No utilitzar mai la plataforma per a arrossegar o empènyer. 
 No utilitzar mai la ploma com a element impulsor o empenyedor ni tampoc per a aixecar 

les rodes de la màquina. 
 No desmuntar mai ni modificar cap part, accessori o component de la màquina sense 

l’autorització expressa del fabricant. 
 No baixar pendents molt inclinades amb la plataforma aixecada o a alta velocitat. 
 No deixar objectes sense lligar en la plataforma ni en la barana. 
 No circular en el sentit oposat al de l’operador. 
 No enriostrar o lligar la plataforma a una estructura o a qualssevol lloc. 
 No cordar el cinturó de seguretat a cap lloc que no sigui la pròpia cistella. 
 Està prohibit fumar durant el proveïment de gas-oil o en la zona de recarrega de 

bateries. 
 

 
Passarel·les 

 
 L’amplada de la passarel·la no ha de ser mai inferior a 60 cm. 
 Quan l’alçada d’ubicació de la passarel·la estigui a 2 o més metres d’alçada, s’haurà de 

disposar de barana de seguretat (passamans, llistó intermedi i entornpeu). 

 El terra de recolzament de la passarel·la ha de tenir la resistència adequada i mai serà 
relliscós. 

 Les passarel·les es mantindran sempre lliures d’obstacles. 
 Les passarel·les hauran de disposar d’un pis perfectament lligat. 
 S’ha de disposar d’accessos fàcils i segurs. 
 S’han d’instal·lar de forma que es pugui evitar la caiguda per basculament o lliscada. 
 
 

Soldadura elèctrica 
 
 Els soldadors hauran d’emprar a cada moment casc de seguretat, pantalla de soldador, 

guants de cuir, granota de treball, maniguets de cuir, davantal de cuir, polaines de cuir i 
botes de seguretat de cuir, als casos que sigui necessari també hauran d’emprar el 
cinturó de seguretat anticaiguda. 

 La pantalla de soldadura haurà de disposar del vidre inactínic adequat a la intensitat de 
treball de l’elèctrode. 

 No es pot  picar el cordó de la soldadura sense protecció ocular, els resquills de 
cascareta despreses poden produir greus lesions als ulls. 

 No es pot mirar directament a l’arc voltaic sense la corresponent protecció ocular. 
 No es poden tocar les peces acabades de soldar donat que poden estar a temperatura 

elevada. 
 S’ha de soldar en un lloc ben ventilat, evitant així, intoxicacions i asfixies. 
 Abans de començar la soldadura s’ha de comprovar que no hi hagi cap persona a la 

vertical del seu treball. 
 S’ha d’emprar la guindola de soldador adaptada, amb barana de seguretat a tot el seu 

perímetre, i pis format per taulons llisos de 2,5 cm de gruix que formin una plataforma de 
treball de com a mínim 60x60 

 No s’ha de  deixar la pinça damunt del sobre ni sobre el perfil a soldar, s’haurà de 
dipositar sobre un portapinces. 

 S’ha d’instal·lar el cableajat del grup de manera que s’evitin ensopegades i caigudes. 
 No es pot utilitzar el grup sense que porti instal·lat el protector de clemes. 
 S’haurà de comprovar que el grup estigui connectat correctament a terra abans de 

començar els treballs. 
 Posat que hi hagi pauses perllongades  s’haurà de desconnectar el grup de soldadura. 
 S’ha de  comprovar que les connexions de les mànegues siguin totalment estancs a la 

intempèrie. 
 Abans de començar els treballs caldrà comprovar que es trobin ben instal·lades les 

pinces portaelectrodes i els borns de connexió. 
 Posat que hi hagi inclemència del temps s’han de suspendre els treballs de soldadura. 
 S’ ha de col·locar al lloc de la soldadura un extintor contraincendis. 

Esmoladores angulars 
 

 S’ha d’informar al treballador dels riscos que té aquesta màquina i la forma de prevenir-
los. 

 S’ha de comprovar que el disc a utilitzar estigui en perfectes condicions, 
emmagatzemant-lo en llocs secs lliures de cops i atenent a les indicacions del fabricant. 

 Utilitzar sempre la coberta protectora de la màquina. 
 No es pot  sobrepassar la velocitat de rotació prevista i indicada a la mola. 
 S’haurà  d’utilitzar un diàmetre de mola compatible amb la potència i les 

característiques de la màquina. 
 No s’haurà de sotmetre el disc a sobreesforços, laterals o de torsió, o per aplicació de 

una pressió excessiva. Els resultats poden ser nefastos: trencament del disc, 
sobrescalfament, pèrdua de velocitat i de rendiment, rebuig de la peça o reacció de la 
màquina, pèrdua d’equilibri, etc. 

 Posat que es treballi sobre peces de petita mida o en equilibri inestable, s’haurà 
d’assegurar la peça, de manera que no sofreixi moviments imprevistos durant l’operació. 
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 S’ha de parar la màquina totalment abans de posar-la, en prevenció dels possibles 
desperfectes al disc o moviments incontrolats de la mateixa. La situació ideal és disposar 
de suports especials propers al lloc de treball. 

 En desenvolupar treballs amb risc de caiguda des d’alçada,  cal assegurar sempre la 
postura de treball, ja que, en cas que es perdés l’equilibri per reacció incontrolada de la 
màquina, els efectes es poden arribar a multiplicar. 

 No s’ha d’utilitzar la màquina en postures que obliguin a mantenir-la per sobre del nivell 
de les espatlles, ja que, en cas que es perdés el control, les lesions poden afectar a la 
cara, pit o extremitats superiors. 

 En funció del  treball a realitzar, s’haurà d’utilitzar una empunyadura adaptables laterals 
o de pont. 

 En casos d’utilització de plats de lijar, s’haurà d’instal·lar en la empunyadura lateral la 
protecció corresponent per a la mà. 

 Per a treballs de precisió, utilitzar suports de taula adequats per a la màquina, que 
permeten, a més de fixar convenientment la peça, graduar la profunditat o inclinació 
del tall. 

 S’hi troben també guies acoblables a la màquina que permeten, de manera portàtil, 
executar treballs d’aquest tipus, obtenint resultats precisos i evitant perillosos esforços 
laterals del disc; en molts d’aquests casos serà necessari ajudar-se amb un regle que ens 
defineixi netament la trajectòria. 

 Si s’executen treballs repetitius i en sec, esdevé convenient utilitzar un protector amb una 
connexió per a la captació de la pols. Aquesta solució no podrà ser factible si els treballs 
impliquen continus i importants desplaçaments o el medi de treball és complex. 

 En llocs de treball contigus, es convenient disposar de pantalles absorbents com a 
protecció abans de la projecció de partícules i com a aïllants de les tasques en relació al 
soroll. 

 L’operari que realitzi aquest treball haurà d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i 
lona (tipus americà), granota de treball, botes de seguretat de cuir, mascareta antipols si 
n’hi ha, un sistema eficaç d’aspiració de la pols, ulleres antiimpactes i protector auditiu si 
el nivell del soroll així ho requereix . 

 
 
Grueta o cabestrant mecànic “Maquinillo” 

 
 En la col·locació de la Grueta “maquinillo” a la coberta caldrà garantir la seva 

estabilitat, per aquest motiu, en la realització del forjat es col·locaran uns ferros d’espera 
per amarrar les potes estabilitzades de la Grueta  “maquinillo”. 

 L’alimentació elèctrica del “maquinillo” es realitza a través del quadre de zona, que ha 
de tenir  la seva protecció diferencial i magnetotèrmica. 

 El “maquinillo” que cal instal·lar a l’obra haurà d’anar dotat de dispositiu limitador de 
recorregut de la càrrega en marxa ascendent, comprovant-se  la seva efectivitat 
després del muntatge. 

 El “maquinillo” a instal·lar a l’obra haurà d’estar dotat de ganxo amb balda de 
seguretat. 

 El “maquinillo” a instal·lar a l’obra haurà d’estar dotat de carcassa protectora de la 
maquinària amb tanca efectiva per a l’accés a les parts mòbils internes. 

 S’ha de col·locar a una zona ben visible, sobre de la carcassa, la placa de 
característiques de la Grueta  tot  ressaltant la càrrega màxima que es pot elevar. 

 S’ha de comprovar, abans d’iniciar els treballs, que el ganxo d’elevació arribi a la cota 
de la rasant de subministrament de material i en aquesta posició encara hi quedin tres 
espires, com a mínim, enrotllades en el cabrestant. 

 S’ha de garantir el correcte ancoratge de  l’extrem del cable al cabrestant perquè 
quedi subjecte en cas de falsa maniobra.  

 S’ha de considerar que la secció del cable d’elevació sigui d’unes condicions  que 
suporti la càrrega de trencament : càrrega d’elevació x coeficient de seguretat (4). 

 L’altre extrem del cable anirà subjecte a la bola del ganxo, es realitzarà de manera que 
el llaç estigui format pels corresponents sistemes de subjecció que calguin i es  trobin 
convenientment instal·lats, que garanteixin la subjecció del cable a la bola del ganxo. 

 L’operari haurà d’emprar casc de seguretat, granota de treball, guants de cuir i lona 
(tipus americà), botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat que en tot moment es 
trobarà  subjecte, convenientment, a un ancoratge independent del “maquinillo”. 

 La zona on es subministri el material per ésser hissat serà senyalitzada amb la placa 
d’advertència de càrrega suspesa.  

 En l’operació de manteniment de “maquinillo”, s’haurà de desconnectar aquest  de 
l’alimentació elèctrica. 

 
 

Carretó elevador 
 

 Abans d’iniciar la jornada el conductor ha de realitzar una inspecció del carretó. 
 Posat que es detectés qualsevol deficiència s’haurà de comunicar al servei de 

manteniment i deixar el carretó fora de servei. 
 Abans del transport de la càrrega s’ha de revisar que la càrrega estigui convenientment 

paletitzada, fleixada i ubicada correctament. 
 Al procés de conducció del carretó s’hauran de  considerar els següents punts: 
 

- No  s’ha de permetre que pugi cap persona al carretó. 
- S’ha de mirar en la direcció d’avançament  i mantenir la vista en el camí  que s’ha de 

recórrer. 
- S’ha de disminuir la velocitat a  encreuaments i llocs amb poca visibilitat. 
- S’ha de cerciorar amb  l’encarregat de l’obra dels camins aptes pel trànsit del carretó. 
- S’ha de transportar únicament càrregues preparades correctament (càrregues 

paletitzades). 
- No  s’han de transportar càrregues que superin la capacitat  nominal. 
- No  es pot circular per sobre dels 20 Km/h en espais exteriors i 10 Km/h en  interiors. 
- S’ha de circular pels camins dissenyats amb aquesta finalitat, mantenint una distància 

prudencial amb  altres vehicles que el precedeixin tot evitant avançaments. 
- S’han d’evitar parades i arrencades  brusques i viratges ràpids. 
- S’ha d’assegurar de no topar amb sostres, conductes, etc. a causa de les dimensions 

del carretó amb la càrrega que es transporta. 
- Quan es circuli en buit, s’ha de situar la forquilla baixada. 
- Sempre s’ha de traslladar la càrrega horitzontalment amb la forquilla situada a 15 cm 

de terra. 
- En  moviment,  s’ha d’emprar el llum llampegant i en cas de marxa enrera el senyal 

sonor intermitent. 
 

 En cas de transport fora de l’obra, el carretó ha d’estar convenientment matriculat i amb 
les assegurances reglamentàries. 

 Quan el conductor abandoni el seu carretó s’ha d’assegurar que les palanques estiguin 
en punt mort, el motor  estigui parat, els frens posats i la clau de contacte treta. Si el 
carretó es troba  en  un pendent, es calçaran les rodes; tanmateix la forquilla s’ha de 
deixar en la posició més baixa. 

 Esdevé  obligatòria la instal·lació al carretó d’un pòrtic antiimpactes i antibolcades. 
 La part superior del carretó ha de disposar d’un sostre protector contraimpactes i contra 

les inclemències del temps.  
 
 
 

Bastides amb elements prefabricats sistema modular 
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Muntatge: 
 Les bastides hauran de ser muntades sota la supervisió d’una persona competent, si és 

possible un aparellador o arquitecte tècnic. 
 Les bastides s’hauran de muntar sempre sobre una fundació preparada adequadament.  
 Posat que la bastida s’hagi de recolzar sobre el terreny; aquest serà pla i compacte, i si 

aquest no ho fos, es recolzarà la bastida sobre taula o jaç de taulons i es trobarà 
clavetejat en la base de recolzament de la bastida, és prohibit de recolzar-se sobre 
materials fràgils com ara maons, revoltons, etc. 

 Si la bastida s’ha de recolzar sobre marquesines, balcons, voladissos, patis interiors, 
teulades, etc. s’haurà de consultar al Director Tècnic de l’Obra amb la finalitat que 
aquest verifiqui la necessitat de reforçar o no aquestes zones de recolzament. 

 Les estructures metàl·liques en general requereixen càlculs exactes i precises regles de 
muntatge. Aquest aspecte també s’haurà de tenir present en el cas de les bastides 
tubulars. 

 En conseqüència, s’haurà de disposar en l’obra dels plànols de muntatge dels diferents 
elements mentre es munta la bastida amb indicació dels amarratges corresponents. 

 Posat que, una línia elèctrica de Alta Tensió es trobés  prop de la bastida i hi hagi la 
possibilitat de contacte directe en la manipulació dels elements prefabricats quan es 
realitzen el muntatge o es pugui entrar en la zona de influència de la línia elèctrica, es 
pendran les següents mesures: 
- Es sol·licitarà per escrit a la Companyia subministradora  que es procedeixi a la 

descàrrega de la línia, el seu desviament o en cas necessari a la seva elevació. 
- Posat que no es pugui realitzar l’aspecte anterior, s’establiran unes distàncies mínimes 

de seguretat, mesurades des del punt més proper amb tensió a la bastida. 
 

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

 Posat que  hi hagi una línia elèctrica de Baixa Tensió: 
- Es  sol·licitarà mitjançant escrit a la companyia subministradora el desviament de la 

línia elèctrica. 
- posat que no se pugui realitzar l’apartat anterior, es col·locaran unes beines aïllants 

sobre els conductors i caperutxes aïllants sobre els aïlladors.  

Ús: 
 Les bastides s’hauran de revisar en iniciar la jornada laboral, així com després de 

qualsevol inclemència del temps  especialment de fortes ràfegues de vent. 
 Els principals punts que s’han d’inspeccionar són: 

- L’alineació i verticalitat dels muntants. 
- L’horitzontalitat dels travessers.     
- L’adequació dels elements de travada horitzontal i vertical. 
- L’estat dels ancoratges de la façana. 
- El correcte acoblament dels marcs amb els seus passadors. 
- La correcta disposició i  adequació de la plataforma de treball a l’estructura de la 

bastida. 
- La correcta disposició i adequació de la barana de seguretat, passamans, barra 

intermitja i sòcol. 
- La correcta disposició dels  accessos. 
 

 S’hauran de col·locar cartells d’advertència en qualsevol lloc on la bastida estigui 
inacabada o sigui necessari l’advertència de qualsevol altre risc. 

 En l’ús de la bastida s’ha de tenir present  que no es pot fer cap modificació sense 
l’autorització del tècnic autor del projecte de muntatge. 

 En la utilització de petits aparells elèctrics es procurarà que estiguin equipats amb doble 
aïllament i els portàtils de llum estiguin alimentats a 24 Voltis. 

 En tot moment s’haurà de procurar que les plataformes de treball estiguin netes i 
endreçades. És convenient disposar d’un calaix on es posin les eines necessàries durant 
la jornada evitant així que es deixin en la plataforma amb el consegüent risc que aquest 
fet comporta. 

Desmuntatge: 
 El desmuntatge d’una bastida s’ha de realitzar en l’ordre invers al  muntatge i en 

presència d’un tècnic competent. 
 És prohibit totalment que es llancin des de dalt els elements de la bastida els quals 

s’hauran de baixar mitjançant els mecanismes de elevació o descens previstos i alhora 
convenientment subjectes. Les peces petites es baixaran amb una galleda o pastera 
convenientment lligades. 

 Els elements que composen l’estructura de la bastida s’hauran de recollir i enretirar quan 
abans millor i col·locar-los en el magatzem tan ràpid com sigui possible. 

 És prohibit, en el muntatge, ús i desmuntatge, que els operaris passin de d’un lloc a un 
altre de la bastida  saltant, gronxant-se, trepant o lliscant per l’estructura. 

 Posat que hi hagués a la proximitat una línia elèctrica d’Alta Tensió o de Baixa Tensió, es 
procedirà de la mateixa manera que es va realitzar el muntatge. 

Emmagatzemant: 
 Els elements de la bastida cal emmagatzemar-los en lloc protegit de les inclemències del 

temps. Abans de la seva classificació i emmagatzemant s’haurà de revisar-los, netejar-los 
fins i tot pintar-los si calgués. 

 S’ha de tenir present que una empresa ben organitzada es aquella que té un magatzem 
i un taller mecànic que subministren sense retards a les obres la maquinària, els estris i 
eines que es necessiten en condicions òptimes per a la seva immediata utilització. 

 
Bastides de cavallets 

 
 No es podran emprar en alçades superiors als 6 metres. 
 Per a alçades superiors a 3 metres aniran travats amb un tornapunta. 
 La separació entre punts de recolzament no haurà de ser superior en cap cas als 3,5 

metres. 
 En cas que alçada de caiguda sigui superior als 2 metres s’haurà de disposar de la 

barana perimetral. 
 L’amplada mínima de la plataforma de treball esdevé de 60 cm. 
 El conjunt haurà de ser estable i resistent. 

 
 
Màquina de trepar 

 
 En la manipulació de la màquina de trepar, per tal d’evitar lesions als ulls els operaris 

deuran emprar ulleres antiimpactes 
 En les operacions de tall de material ceràmic amb la màquina de trepar, es deurà mullar 

les peces abans de tallar-les, i si no es pot mullar, donada la generació de pols l’operari 
deurà emprar mascareta amb filtre mecànic contra la pols. 

 El radi del disc de la màquina de trepar ha d’estar d’acord amb les revolucions del motor 
elèctric. 

 
 

Pistola fixa-claus 
 

 El personal dedicat a l’ús de la pistola fixa-claus, serà coneixedor del maneig correcte de 
l’eina, per tal d’evitar accidents per inexperiència. 

 En cap cas s’ha de disparar sobre superfícies irregulars, donat que es pot perdre el 
control de la pistola i patir accidents. 

 En cap cas s’ha d’intentar realitzar trets inclinats, donat que es pot perdre el control de la 
pistola i patir accidents. 
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 Abans de disparar, asseguri’s de que no hi ha ningú a l’altra banda de l’objecte on 
dispara. 

 Abans de disparar s’ha de comprovar que el protector és a la posició correcta. 
 No s’ha d’intentar realitzar trets prop de les arestes. 
 No s’ha de disparar recolzat sobre objectes inestables. 
 L’operari que empri la pistola fixa-claus ha d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i 

lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat, auriculars, ulleres 
antiimpactes i cinturó de seguretat si els calgués.  

 
 

Perforadora portàtil 
 

 El personal dedicat a l’ús de la perforadora portàtil, serà coneixedor del maneig correcte 
de l’eina, per tal d’evitar els accidents per inexperiència. 

 S’ha de comprovar que a l’aparell no li manqui cap de les peces de la seva carcassa de 
protecció; en cas de deficiència no s’ha d’utilitzar fins que estigui completament 
restituïda. 

 Abans de la seva utilització, s’ha de comprovar el bon estat del cable i de la clavilla de 
connexió, posat que s’observés alguna mena de deficiència, s’ha de tornar la màquina 
perquè sigui reparada. 

 S’han d’evitar els rescalfaments del motor i les broques. 
 No s’ha d’intentar realitzar forats inclinats, pot trencar la broca i produir lesions. 
 No intenti engrandir el forat oscil·lant al voltant de la broca, pot trencar-se la broca i 

produir serioses lesions. 
 No intenti realitzar un forat d’una sola maniobra: primer marqui el punt a foradar amb un 

punxó, després apliqui la broca i embroqui-la. 
 La connexió i el subministrament elèctric a les perforadores portàtils es realitzarà 

mitjançant una mànega contra la humitat a partir del quadre de planta, dotat de les 
corresponents proteccions.  

 És prohibit expressament de  dipositar al sòl o deixar abandonada la perforadora portàtil 
mentre està connectada a la xarxa elèctrica. 

 
 
Colissa elèctrica 

 
 Comprovi que a l’aparell no li manca alguna de les peces constituents de la seva 

carcassa de protecció. En cas de deficiència, no utilitzi l’aparell fins que estigui 
contrarestada la mancança. 

 Comprovi l’estat del cable i de la clavilla de connexió; rebutgi l’aparell si presenta repèls 
que deixin al descoberts fils de coure o si té empalmaments rudimentaris coberts amb 
cinta aïllant. 

 Triï sempre el disc adequat pel material a regatar. Consideri que hi ha un disc per a cada 
feina; no els intercanviï, en el millor dels casos, els espatllarà sense obtenir bons resultats i 
correrà riscos innecessaris. 

 No intenti “regatar” a zones poc accessibles ni en posició inclinada de costat; el disc 
podria trencar-se i produir-li lesions. 

 No intenti reparar les regatadores ni les desmunti. Lliuri-les a un especialista per a la seva 
reparació. 

 No colpegi amb el disc alhora que talla, això no accelerarà la velocitat de tall. El disc pot 
trencar-se i produir-li lesions. 

 Eviti rescalfar els discos, podria ser l’origen d’accidents. 
 Substitueixi immediatament els discos gastats o esquerdats. 
 Eviti dipositar la regatadora, encara en moviment, directament a terra, és una posició 

insegura. 
 No desmunti mai la protecció normalitzada de disc ni talli sense ella. 
 Desconnecti la regatadora de la xarxa elèctrica abans d’iniciar les manipulacions de 

canvi de disc. 

 Mulli la zona a tallar prèviament, reduirà la formació de pols.  
 Utilitzi sempre la màscara amb filtre mecànic antipols, evitarà lesions pulmonars. 
 El personal que manipuli la regatadora haurà d’emprar casc de seguretat, ulleres 

antiimpactes, protectors auditius, màscara antipols, guants de lona i cuir (tipus americà) i 
granota de treball. 

 
 

 
6. NORMATIVA APLICABLE 
 
6.1 DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
 Orden de 28 de agosto de 1.970 (BOE 5/7/8/9-9-70). Ordenanza de Trabajo de la 

Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Modificada por: 

Orden de 27 de julio de 1.973. 
 

 Ley 8/1.980 de 10 de marzo. Estatuto de los trabajadores. 
 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre (BOE 10-11-95) por la que se aprueba la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. 
 

 Instrucción de 26 de febrero de 1996, de la Secretaría de Estado para la Administración 
Pública, para la aplicación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales en la Administración del Estado. 
 

 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención. 
Modificado por: 

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril. 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo. 
 

 Orden de 27 de junio de 1997, por la que se desarrolla el RD 39/1997, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con las 
condiciones de acreditación de las entidades especializadas como servicios de prevención 
ajenos a las empresas, de autorización de las personas o entidades especializadas que 
pretendan desarrollar la actividad de auditoría de las entidades públicas o privadas para 
desarrollar y certificar actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales. 
 

 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
 

 Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 
 

 Orden de 22 de abril de 1997 por la que se regula el régimen de funcionamiento de las 
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en el 
desarrollo de actividades de prevención de riesgos laborales. 

 
 Orden de 27 de junio de 1997 por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con 
las condiciones de acreditación de las entidades especializadas como servicios de 
prevención ajenos a las empresas, de autorización de las personas o entidades especializadas 
que pretendan desarrollar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las 
empresas y de autorización de las entidades públicas o privadas para desarrollar y certificar 
actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales. 



ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT DE PROJECTE  D’INSTAL·LACIÓ D’UNA ESCALA I DUES PORTES D’EMERGÈNCIA A L’EDIFICI DEL SGEP 
 
 

 Pàg. 28 

 
 

 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. 
Modificado por: 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo. 
 

 Resolución de 18 de febrero de 1998, de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
 

 Ordenanzas Municipales sobre el uso del suelo y edificación. 
 

 Convenio Colectivo Provincial de la Construcción y Obras Públicas. 
 
6.2 SENYALITZACIÓ 
 
 Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 

de seguridad y salud en el trabajo. 
 

 
6.3 INCENDIS 
 
 Documento Básico del Código Técnico de la Edificación de seguridad en caso de incendio. 

(DB-SI) 
 

 
6.4 MAQUINARIA 
 
 Convenio nº 119, de 25 de junio de 1963, relativo a la protección de la O.I.T., rectificado el 26 

de noviembre de 1971. 
 

 Real Decreto 1.495/1.986 de 26 de mayo. Reglamento de Seguridad en las Máquinas. 
Modificado por: 

Real Decreto 590/1.989 de 19 de mayo. 
 

 Orden de 8 de Abril de 1991, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria 
MSGSM-1 del Reglamento de Seguridad en las Máquinas, referente a máquinas, elementos de 
máquinas o sistemas de protección, usados. 

 
 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 

aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados Miembros sobre máquinas, modificado por el Real Decreto 
56/1995, de 20 de enero. 
Modificado por: 

Real Decreto 56/1995, de 20 de enero. 
 

 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
 
 
 
 

6.5 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

 Directiva del Consejo 89/656, de 30 de noviembre de 1989, relativa a las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de 
protección individual. 
 

 Comunicación de la Comisión relativa -en el momento de la aplicación de la Directiva del 
Consejo 89/656/CEE, de 30 de noviembre de 1989- a la valoración, desde el punto de vista de 
la seguridad, de los equipos de protección individual con vistas a su elección y utilización. 
 

 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Modificado por: 

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero. 
 

 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. 

 
 

6.6 ELECTRICITAT 
 

 Decreto 3.151/1.968 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de líneas 
eléctricas aéreas de alta tensión. 
 

 Decreto 2.413/1.973, de 20 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión. 
Modificado por: 

Decreto 2.295/1.985 de 9 de octubre. 
 

 Instrucciones Técnicas Complementarias del Decreto 2413/1973. 
 
 

6.7 ILUMINACIÓ, SOROLL, VIBRACIONS Y AMBIENT DE TREBALL 
 

 Orden de 26 de agosto de 1.940. Normas para la iluminación de centros de trabajo. 
 

 Orden de 14 de septiembre de 1959 (Presidencia), sobre fabricación y empleo de productos 
que contengan benceno. 
 

 Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre (Presidencia), por el que se aprueba el Reglamento 
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 
Modificado por: 

Decreto 3494/1964, de 5 de noviembre. 
 

 Orden de 15 de marzo de 1963 (Gobernación), por la que se aprueba una instrucción que 
dicta normas complementarias para la aplicación del Reglamento de Actividades Molestas, 
Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 
 

 Instrumento de ratificación de 31 de marzo de 1973 (Jefatura), del Convenio de 23 de junio de 
1971 nº 136 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la protección contra los 
riesgos de intoxicación por el benceno. 
 

 Resolución de 15 de febrero de 1977, de las Direcciones Generales de Trabajo y Promoción 
Industrial y Tecnología, por la que se actualizan las instrucciones complementarias de 
desarrollo de la Orden de Presidencia de Gobierno de 14 de septiembre de 1959, que regula 
el empleo de disolventes y otros compuestos que contengan benceno. 
 

 Orden de 31 de octubre de 1984, por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con 
riesgo de amianto. 
 

 Resolución de 11 de febrero de 1985, que constituye una Comisión de seguimiento para la 
aplicación del Reglamento sobre trabajos con riesgos de amianto. 
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 Orden de 9 de abril de 1.986, por la que se aprueba el Reglamento para la prevención de 
riesgos y protección de la salud por la presencia de cloruro de vinilo monómero en el 
ambiente de trabajo. 
 

 Orden de 9 de abril de 1986, por la que se aprueba el Reglamento para la prevención de 
riesgos y protección de la salud de los trabajadores por la presencia de plomo metálico y sus 
compuestos iónicos en el ambiente de trabajo. 
 

 Orden de 7 de enero de 1987, por la que se establecen normas complementarias del 
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 
 

 Orden de 22 de diciembre de 1987, que aprueba el modelo de libro-registro de datos previsto 
en el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 
 

 Resolución de 20 de febrero de 1989, de la Dirección General de Trabajo, que regula la 
remisión de fichas de seguimiento ambiental y médico para el control de exposición al 
amianto. 
 

 Real Decreto 1.316/1.989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 
 

 Directiva del Consejo, de 26 de noviembre de 1990, sobre protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos, durante el trabajo. 
 

 Directiva de la Comisión, de 29 de mayo de 1991, relativa al establecimiento de valores límite 
de carácter indicativo, mediante la aplicación de la Directiva 80/1107/CEE del Consejo, sobre 
la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
químicos, físicos y biológicos durante el trabajo. 
 

 Real Decreto 53/1992, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección 
Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes. 
 

 Orden de 26 de julio de 1993, por la que se modifican los artículos 2, 3 y 13 de la Orden de 31 
de octubre de 1984, por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de 
amianto, y el artículo 2 de la Orden de 7 de enero de 1987, por la que se establecen las 
normas complementarias al citado Reglamento. 
 

 Directiva del Consejo, de 12 de octubre de 1993, por la que se modifica la Directiva 
90/679/CEE, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo (Séptima Directiva específica). 
 

 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, en el que se establecen las normas sobre protección 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 
durante el trabajo. 
 

 Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, por el que se regula la protección de los trabajadores 
contra los riesgos para su salud y su seguridad derivados de la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo y la prevención de los mismos. 

 
 

6.8 APARELLS ELEVADORS 
 

 Orden de 23 de mayo de 1.977 (BOE 14-06-77) por la que se aprueba el Reglamento de 
Aparatos elevadores para obras. 
Modificada por: 

Orden de 7 de marzo de 1.981. 
 

 Real Decreto 2.291/1.985, de 8 de noviembre. Reglamento aparatos de elevación y 
manutención de los mismos. 
 

 Instrucciones Técnicas Complementarias al RD 2291/1985. 
 

 Real Decreto 474/1.988 de 30 de marzo, por el que se dictan disposiciones de aplicación de la 
Directiva 88/528/CEE sobre aparatos elevadores de manejo mecánico. 
 

 Orden de 28 de Junio de 1988, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria 
MIE AEM-2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a grúas torre 
desmontables para obra. 
 

 Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, que establece las exigencias sobre los certificados 
y las marcas de cables, cadenas y ganchos. 

 
 

6.9 MOVIMENT MANUAL DE CÀRREGUES 
 

 Decreto de 26 de julio de 1957, que aprueba el Reglamento de trabajos prohibidos a menores 
por peligrosos e insalubres. 
 

 Instrumento de ratificación del Convenio 127, relativo al peso máximo de la carga que puede 
ser transportada por un trabajador, de 7 de junio de 1967. 
 

 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los trabajadores. 

 
 

6.10 RECIPIENTS I INSTAL·LACIONS SOTA PRESIÓ 
 
 Orden de 20 de enero de 1956, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad en los 

trabajos en cajones de Aire Comprimido. 
 

 Real Decreto 1.244/1.979, de 4 de abril por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a 
Presión. 
Modificado por: 

Real Decreto 1504/1990, de 23 de noviembre. 
 

 Orden de 17 de marzo de 1981, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria 
MIE-AP1, referente a calderas, economizadores, precalentadores de agua, sobrecalentadores 
y recalentadores de vapor. 
 

 Real Decreto 473/1.988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 
de la Directiva 76/767/CEE, sobre aparatos a presión. 
 

 Orden de 28 de junio de 1988, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria  
MIEAP17 del Reglamento de Aparatos a Presión, referente a instalaciones de tratamiento y 
almacenamiento de aire comprimido. 

 
 

6.11 SUBSTÀNCIES I PREPARATS QUÍMICS PERILLOSOS 
 

 Real Decreto 886/1988, de 15 de julio, sobre prevención de accidentes mayores en 
determinadas actividades industriales. 
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 Real Decreto 88/1990, de 26 de enero, sobre protección de los trabajadores mediante la 
prohibición de determinados agentes específicos o determinadas actividades. 
 

 Real Decreto 668/1990, de 8 de febrero, sobre almacenamiento de productos químicos. 
 

 Real Decreto 952/1990, de 29 de junio, por el que se modifican los anexos y se completan las 
disposiciones del Real Decreto 886/1988, de 15 de julio, sobre prevención de accidentes 
mayores en determinadas actividades industriales. 
 

 Real Decreto 1078/1993, de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 
 

 Orden de 20 de febrero de 1995, por la que se actualizan los Anexos I y II del Real Decreto 
1078/1993, de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y 
etiquetado de preparados peligrosos. 
 

 Real decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas. 
Modificado por: 

Real Decreto 700/1998, de 24 de abril. 
 

 Orden de 11 de septiembre de 1998 (modifica los Anexos I y IV del Reglamento). 
 

 Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, por el que se aprueba la instrucción técnica 
complementaria MI-IP 03 “Instalaciones petrolíferas para uso propio”. 

 
 
 
7. PREVENCIÓ ASSISTENCIAL EN CAS D’ACCIDENT LABORAL 
 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de 
traslladar als accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els 
telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc., per garantir el 
ràpid trasllat dels possibles accidentats. 
 
 
7.1 PRIMERS AUXILIS 
 
Encara que l’objectiu global d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut és evitar els accidents 
laborals, cal reconèixer que existeixen causes de difícil control que poden fer-los presents. D’acord 
amb l’apartat A.3 de l’Annex VI del RD 486/197, l’obra disposarà del material de primers auxilis i de 
la identificació i les distàncies als centres d’assistència sanitària més propers, per atendre als 
possibles accidentats. 
 
S’informarà, a l’inici de l’obra, de la situació dels diferents centres mèdics al que s’haurà de 
traslladar als accidentats. És convenient disposar, a l’obra i a un lloc ben visible, d’una llista amb els 
telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulatoris, taxis, etc. per a garantir el 
ràpid trasllat dels possibles accidentats. 
 
L’atenció primària als accidentats es realitzarà mitjançant l’ús d’una farmaciola manejada per 
persones competents amb el contingut de material especificat en la normativa vigent.  
 
Accions a seguir 
El Contractista adjudicatari queda obligat a recollir dins del seu "pla de seguretat i salut" els següents 
principis d’auxili: 
 

1. L’accidentat se li atendrà d’immediat amb la finalitat d’evitar l’agreujament o progressió 
de les lesions. 

2. En cas de caiguda a diferent nivell i en el cas d’accident elèctric, es suposarà sempre, 
que poden existir lesions greus, en conseqüència, s’extremaran les precaucions d’atenció 
primària a l’obra, aplicant les tècniques especials per a la immobilització de l’accidentat 
fins l’arribada de l’ambulància i de reanimació en el cas d’accident elèctric. 

3. En cas de gravetat manifesta, s’evacuarà al ferit en cadireta i ambulància; s’evitarà en lo 
possible segon el bon criteri de les persones que atenen primàriament a l’accidentat, la 
utilització dels transports particulars, per lo que impliquen de risc e incomoditat per  
l’accidentat. 

4. Comunicar immediatament de l’accident laboral:   
 
 
Accidents de tipus lleu. 
Al Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra: de tots i de cadascun 
de ells, amb la finalitat d’investigar les seves causes i adoptar les correccions oportunes. 
A la Direcció Facultativa de l’obra: de tots i de cadascun d’ells, amb la finalitat d’investigar les seves 
causes i adoptar les correccions oportunes. 
A l’Autoritat Laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria d’accidents laborals. 
 
Accidents de tipus greu. 
Al Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra: de tots i de cadascun 
de ells, amb la finalitat d’investigar les seves causes i adoptar les correccions oportunes. 
A la Direcció Facultativa de l’obra: de forma immediata,  amb la finalitat d’investigar les seves 
causes i adoptar les correccions oportunes. 
A l’Autoritat Laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria d’accidents laborals. 
 
Accidents mortals. 
Al jutjat de guarda: per que pugui procedir al aixecament del cadàver i a les investigacions 
judicials. 
Al Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra: de tots i de cadascun 
d’ells, amb la finalitat d’investigar les seves causes i adoptar les correccions oportunes. 
A la Direcció Facultativa de l’obra: de forma immediata,  amb la finalitat d’investigar les seves 
causes i adoptar les correccions oportunes. 
A l’Autoritat Laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria d’accidents laborals. 
 
 

PRIMERS AUXILIS I ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 
 
Nivell d’assistència  

 
Nom i ubicació 

 
Distància 
aproximada 

 
Primers auxilis 

 
Farmaciola portàtil 

 
A l’obra 

 
Assistència Primària (Urgències) 

 
Mútua Terrassa                                        

 
700 m 

 
Assistència Especialitzada (Hospital)  

 
Mútua Terrassa 

 
700 m 

 
 
7.2 FARMACIOLA DE PRIMERS AUXILIS 
 
Las característiques de la obra no recomanen la dotació d'un local farmaciola de primers auxilis, 
por això, es preveu l’atenció primària als accidentats mitjançant l'ús de farmacioles de primers 
auxilis, amb el material especificat a la normativa vigent, manejades per persones competents. 
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7.3 MEDICINA PREVENTIVA 
 
Amb l'objectiu d'aconseguir evitar en tot el possible les malalties professionals en aquesta obra, així 
com els accidents derivats de trastorns físics, psíquics, alcoholisme i la resta de les toxicomanies 
perilloses, es preveu que el Contractista adjudicatari, en compliment de la legislació laboral vigent, 
realitzi els reconeixements mèdics previstos a la contractació dels treballadors d’aquesta obra i els 
preceptius de ser realitzats al cap d'un any de la seva contractació. I que així mateix, exigeixi 
puntualment aquest compliment, la resta de les empreses que siguin subcontractades per aquesta 
obra.  
 
 
7.4 EVACUACIÓ D’ACCIDENTATS 
 
L’evacuació d’accidentats, que per les seves lesions així ho requereixen, està prevista mitjançant la 
contractació d’un servei d’ambulàncies, que el Contractista adjudicatari definirà exactament, a 
través del seu Pla de Seguretat i Salut tal i com s’especifica en el Plec de Condicions Tècniques i 
particulars. 
 
 
7.5 PREVENCIÓ DE RISC DE DANYS A TERCERS 
 
Es preveu la col·locació de rètols i senyals d’advertència a les zones de l’obra. 
Es preveu el tancat de les façanes que donen al carrer amb tanca, fins i tot portes d’accés de 
personal i vehicles. 
Es col·locaran cordons de balissament en tots els límits de l’obra. 
 
 
 
8. DOCUMENTS DE NOMENAMENTS PEL CONTROL DEL NIVELL DE LA SEGURETAT I SALUT, 

APLICABLES DURANT LA REALITZACIÓ DE L’OBRA ADJUDICADA 
 
Es preveu utilitzar els mateixos documents que utilitzi normalment per aquesta funció, el Contractista 
adjudicatari, amb l'objectiu de no interferir en la seva pròpia organització de la prevenció de riscos. 
 
No obstant, aquests documents haurien de complir una sèrie de formalitats i ser reconeguts i 
aprovats per la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut com a parts integrants del pla de seguretat 
i salut. 
 
Com a mínim, es preveu utilitzar els continguts en el següent llistat: 
 

 Document de nomenament de l’Encarregat de seguretat. 
 Documents d’autorització de la manipulació de diverses màquines.  

 
 
9. FORMACIÓ I INFORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT 
 
La formació i informació dels treballadors en els riscos laborals i en els mètodes de treball segurs a 
utilitzar, són fonamentals per l’èxit de la prevenció dels riscos laborals i per a realitzar l’obra sense 
accidents. 
 
El Contractista adjudicatari està legalment obligat a formar en el mètode de treball segur a tot el 
personal al seu càrrec, de tal forma, que tots els treballadors tindran coneixement dels riscos propis 
de la seva activitat laboral, de les conductes a observar en determinades maniobres, de l’ús 
correcte de les proteccions col·lectives i dels equips de protecció individual necessaris per la seva 
protecció. 
 

10. PRESENCIA DELS RECURSOS PREVENTIUS  
 
Segons l’apartat 3 de l’article 4 de la “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco 
normativo de la prevención de riesgos laborales”, es consideren recursos preventius: 
 

a) Un o varis treballadors designats de l’empresa. 
b) Un o varis membres del servei de prevenció propi de l’empresa. 
c) Un o varis membres del o els serveis de prevenció aliens concertats per la empresa. 

 
L’empresari haurà d’assignar la presència necessària d’aquests recursos preventius en els següents 
casos, tal i com es fixa al RD 604/2006 pel que es modifiquen el RD 39/1997 Reglament de Serveis de 
Prevenció (art 22 bis Presència dels recursos preventius) i el RD 1627/1997 Disposicions mínimes de 
seguretat i salut en les obres de construcció (Disposició addicional única: Presència de recursos 
preventius en obres de construcció): 
 

a) Quan els riscos puguin ser agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o 
l’activitat, per la concurrència d’activitats diverses que es desenvolupen successivament o 
simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. 

b)  Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament siguin considerats com a 
perillosos o amb riscos especials. A l’Annex II del RD 1627/1997 es descriu una relació no 
exhaustiva de treballs que impliquen riscos especials per a la seguretat i la salut dels 
treballadors: 

    
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda a 

diferent nivell, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els que l’exposició a agents químics o biològics impliqui un risc d’especial 
gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui 
legalment exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionizants pels que la normativa específica obliga 
la delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs en la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que impliquen moviments de terra 

soterrats. 
 
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 requereixen muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
c) Quan la necessitat de dita presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat 

Social, si les circumstancies del cas així ho exigeixen degut a les condicions de treball 
detectades. 

 
Quan la presencia sigui realitzada per diferents recursos preventius aquests hauran de col·laborar 
entre sí. 
 
Els recursos preventius hauran de tenir la capacitat suficient, disposar dels mitjans necessaris i ser 
suficients en nombre per vigilar el compliment de les activitats preventives, sent necessària la seva 
permanència al centre de treball durant el temps en que es mantingui la situació que determini la 
seva presencia. 
 
També podrà assignar la presencia de forma expressa a un o varis treballadors de l’empresa que, 
sense formar part del servei de prevenció propi ni ser treballador designat, reuneixi els 
coneixements, la qualificació i la experiència necessaris en les activitats o processos descrits 
anteriorment i tingui la formació preventiva corresponent, com a mínim, a les funcions del nivell 
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bàsic. En aquest cas, aquests treballadors hauran de mantenir la necessària col·laboració amb els 
recursos preventius de l’empresari. 
En qualsevol dels casos, l’empresari haurà de lliurar al Coordinador de seguretat i salut un document 
on faci constar les dades de les persones que formen part dels recursos preventius. 
 
 
 
Haurà de constar: 
 

1.  Identificació de l’empresari que assigna la presencia dels recursos preventius. 
2.  Empresa afectada pel control.  
3.  Identificació de l’obra. 
4. Identificació dels treballadors designats de l’empresa, membres del servei de 
prevenció propi de l’empresa o membres del o els serveis de prevenció aliens 
concertats per la empresa que formen part dels recursos preventius. 
5.  Descripció i previsió de durada (data inici i data d’acabament) de l’activitat o 
procés que requereix la presencia dels recursos preventius. 
6.   Data 
7.   Signatura de l’empresari. 

 
Les persones designades ho seran amb la seva expressa conformitat, una vegada conegudes les 
responsabilitats i funcions que accepten. 
 
 
11. PRESSUPOST 
 
El pressupost de seguretat (IVA inclòs) ascendeix a un total de DOS MIL CENT SETANTA EUROS AMB 
SETANTA-TRES CÈNTIMS (2.170,73 €). 
 
 
Rubí, juliol de 2016  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rafael Cárdenas Rodríguez       
Arquitecte 
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1. OBJECTIUS 

El present plec de condicions tècniques i particulars de seguretat i salut, és un document 
contractual d’aquesta obra que té per objecte: 
 
a) Exposar totes les obligacions del Contractista adjudicatari respecte a aquest Estudi de Seguretat i 

Salut. 
 
b) Concretar la qualitat de la prevenció decidida i el seu muntatge correcte. 
 
c) Exposar les normes preventives d’obligat compliment en determinats casos o exigir al 

Contractista adjudicatari que incorpori al seu Pla de Seguretat i Salut, aquelles que són pròpies 
del seu sistema de construcció d’aquesta obra. 

 
d) Concretar la qualitat de la prevenció decidida pel manteniment posterior de lo construït. 
 
e) Definir el sistema d’avaluació de les alternatives o propostes fetes pel Pla de Seguretat i Salut, a la 

prevenció continguda en aquest Estudi de Seguretat i Salut. 
 
f) Fixar uns determinats nivells de qualitat de tota la prevenció que es preveu utilitzar, amb la 

finalitat de garantir el seu èxit . 

g) Definir les formes d’efectuar el control de la posada en obra de la prevenció decidida i la seva 
administració. 

 
h) Establir un determinat programa formatiu en matèria de Seguretat i Salut, que serveixi per 

implantar amb èxit la prevenció dissenyada. 
 
i) Tot això amb l’objectiu global d'aconseguir la realització d’aquesta obra, sense accidents ni 

malalties professionals, al complir els objectius fixats en la memòria de Seguretat i Salut, que no es 
reprodueixen per economia documental, però que s’entenen com transcrits a norma 
fonamental d’aquest document contractual. 

 
 
 
2. NORMES I CONDICIONS TÉCNIQUES A COMPLIR PER TOTS ELS MITJANS DE PROTECCIÓ 

COL·LECTIVA 

 
2.1 CONDICIONS GENERALS 
 
En la memòria d’aquest Estudi de Seguretat i Salut s’han definit els medis de protecció col·lectiva. El 
Contractista adjudicatari és el responsable de que en obra, es compleixin tots ells, amb les següents 
condicions generals: 
 
a) La protecció col·lectiva d’aquesta obra, ha sigut dissenyada en els Plans de Seguretat i Salut. 
 
b) Les possibles propostes alternatives que es presenten en el Pla de Seguretat i Salut, requereixen 

per poder ser aprovades una representació tècnica de qualitat en forma de Plans d’execució 
d’obra. 

 
c) Les proteccions col·lectives d’aquesta obra, estaran en aplec disponible per l’ús immediat, dos 

dies abans de la data decidida pel seu muntatge, segon lo previst en el Pla d’execució d’obra. 
 
d) Seran noves, a estrenar, si els seus components tenen caducitat d’ús reconeguda, o si així 

s’especifica en el seu apartat corresponent dins d’aquest "plec de condicions tècniques i 
particulars de l’Estudi de Seguretat i Salut".  

 

e) Abans de ser necessaris el seu ús, estaran en aplec real a l’obra amb les condicions adients 
d’emmagatzematge per la seva bona conservació. Seran examinades pel Coordinador en 
matèria de seguretat i salut,  o en el seu cas, per la Direcció Facultativa, per comprovar si la seva 
qualitat es correspon amb la definida en aquest Estudi de Seguretat i Salut o amb la del Pla de 
Seguretat i Salut que arribi a aprovar-se. 

 
f) Seran instal·lades prèviament a l’inici de qualsevol treball que requereixi el seu muntatge. Queda 

prohibida la iniciació d’un treball o activitat que requereixi protecció col·lectiva, fins que aquesta 
estigui muntada completament en l’àmbit del risc que neutralitza o elimina. 

 
g) El Contractista adjudicatari, queda obligat a incloure i subministrar al seu "Pla d’execució 

d’obra", la data de muntatge, manteniment, canvi d’ubicació i retirada de cada una de las 
proteccions col·lectives que es contenen en aquest Estudi de Seguretat i Salut, seguint l’esquema 
del pla d’execució d’obra que subministrarà inclòs en els documents tècnics citats. 

 
h) Serà desmuntada de immediat tota protecció col·lectiva en ús en la que s’aprecien 

deteriorament amb minva efectiva de la seva qualitat real. ES substituirà a continuació el 
component deteriorat i es tornarà a muntar la protecció col·lectiva una vegada resolt el 
problema. Durant la realització d'aquesta operació, es suspendran els treballs protegits pel tram 
deteriorat i s’aïllarà eficaçment la zona per evitar accidents. Aquestes operacions quedaran 
protegides mitjançant l’ús d’equips de protecció individual. 

 
i) Durant la realització de l’obra, pot ser necessari variar la manera o la disposició de la instal·lació 

de la protecció col·lectiva prevista en el Pla de Seguretat i Salut aprovat. Si això passa, la nova 
situació serà definida en els plans de seguretat i salut, per concretar exactament la nova 
disposició o forma de muntatge. Aquests Plans hauran de ser aprovats pel Coordinador en 
matèria de seguretat i salut. 

 
j) Les proteccions col·lectives projectades en aquest treball, estan destinades a la protecció dels 

riscos de tots els treballadors i visitants de l’obra; és a dir: treballadors de l’empresa principal, els 
de les empreses subcontractades, empreses col·laboradores, treballadors autònoms i visites dels 
tècnics de direcció d’obra o de la Propietat; visites de les inspeccions d’organismes oficials o de 
convidats per diverses causes. 

 
k) El Contractista adjudicatari, en virtut de la legislació vigent, està obligat al muntatge, 

manteniment en bon estat i retirada de la protecció col·lectiva pels seus medis o mitjançant 
subcontractació, responent davant de la Propietat de l’obra, segon les clàusules penalitzadores 
del contracte d’adjudicació d’obra i del plec de condicions tècniques i particulars del projecte. 

 
l) El muntatge i ús correcte de la protecció col·lectiva definida en aquest Estudi de Seguretat i 

Salut, és preferible a l’ús d’equips de protecció individual per a protegir-se d’idèntic risc; en 
conseqüència, no s’admetrà el canvi d’ús de protecció col·lectiva pel d’equips de protecció 
individual. 

 
m) El Contractista adjudicatari, queda obligat a conservar en la posició d’ús prevista i muntada, les 

proteccions col·lectives que fallin per qualsevol causa, fins que es realitzi la investigació amb la 
assistència expressa del Coordinador en matèria de seguretat i salut. En cas de fallida per 
accident de persona o persones, es procedirà segon les normes legals vigents, avisant sense 
demora, immediatament, al Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de 
l’obra, i en el seu cas, a la Direcció Facultativa de l’obra. 

 
 
 
2.2 CONDICIONS TÈCNIQUES D’INSTAL·LACIÓ I ÚS DE LES PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 
Dins de l’apartat corresponen de cada protecció col·lectiva, que s’inclogui en els diversos apartats 
del text següent, s’especifiquen les condicions tècniques d’instal·lació d’ús, junt amb al seva 
qualitat, definició tècnica de la unitat i les normes d’obligat compliment que s’han creat per a que 
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siguin complides pels treballadors que han de muntar-les, mantenir-les, canviar-les de posició i 
retirar-les.  
 
El Contractista adjudicatari, recollirà obligatòriament al seu "Pla de Seguretat i Salut", les condicions 
tècniques i demés especificacions mencionades en l’apartat anterior. Si el Pla de Seguretat i Salut 
presenta alternatives a aquestes previsions, ho farà amb idèntica composició i format, per facilitar la 
seva comprensió i en el seu cas, la seva aprovació. 
 
2.2.1  CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECIFIQUES DE CADA UNA DE LES PROTECCIONS COL·LECTIVES I 
NORMES D’INSTAL·LACIÓ I ÚS, JUNTAMENT AMB LES NORMES D’OBLIGAT COMPLIMENT PER A 
DETERMINATS TREBALLADORS 
 
Sistema de xarxes sobre suports tipus "forca comercial" 
 
Panys de xarxa 
QUALITAT: Seran nous, a estrenar. 
Estaran fabricats amb poliamida 6.6 industrial, complint la norma UNE 81.650.80. Teixits al quadre de 
10x10 cm., amb trena de 4,5 mm., de diàmetre. Amb una corda perimetral de un diàmetre 10 mm., 
fabricada en idèntica poliamida a la descrita, rebuda a les cantonades del pany i enfilada en les 
trenes. Cada pany de xarxa serà servit de fàbrica etiquetat certificat "N" per AENOR. 
 
Forques de sustentació 
QUALITAT: Seran noves, a estrenar. Protegides anticorrosió mitjançant pintura. 
 
Cordes de suspensió.  
QUALITAT: Seran noves, a estrenar.  
Estaran fabricades en poliamida 6.6 industrial, amb 10 mm. de diàmetre, etiquetades certificades 'N' 
per AENOR. 
 
Omega o ancoratge de sustentació de forques 
QUALITAT: Seran noves, a estrenar. 
Construïdes mitjançant rodons d'acer corrugat doblat en fred.  
El muntatge d'aquestes omegues o ancoratges es realitzarà, mitjançant el rebut objecte amb filferro 
a l'armadura perimetral de forats i forjats.  
 
Ancoratges de la base inferior dels panys de xarxa 
QUALITAT: Seran noves, a estrenar. 
Construïts mitjançant rodons d'acer corrugat  
El muntatge es realitzarà mitjançant rebut objecte amb filferro a l’armadura perimetral dels forats i 
forjats. 
 
Tensors del sistema 
En algunes ocasions, per facilitar la situació en posició correcta del sistema, serà necessari instal·lar 
tensors d’immobilització. Els que es representen en els plànols ho són de manera orientativa per 
raons obvies. 
Es formaran a base de corda de poliamida 6.6 industrial de 8 mm., de diàmetre. Es lligaran per 
tensar als pilars més propers. 
 
Cordes de cusit per unió de panys de xarxa 
QUALITAT: Seran noves, a estrenar. 
Estaran fabricades en poliamida 6.6 industrial amb diàmetre de 10 mm., etiquetades certificades 'N' 
per AENOR. 
 
Normes pel muntatge de les xarxes sobre suports tipus forca comercial 
1. Replantejar durant la fase d'armat, les omegues i els ancoratges inferiors. Rebent-los a la ferralla 

fixant-los mitjançant filferro. Comprovar la correcció del treball realitzat; corregir errors. 
Formigonar. 

2. Obrir els paquets de cordes; comprovar que estan etiquetats certificats "N" per AENOR. 
3. Enfilar les cordes de suspensió de les xarxes en els passadors de les forques i immobilitzar-los a les 

fustes mitjançant nusos. Lligar a la punta superior externa de la forca, la corda tensora en el cas 
que fos necessari el seu ús i lligar-la al fust. 

4. amb l'ajuda de la grua, enfilar les forques a les omegues i falcar-les amb fusta per evitar 
moviments no desitjats. 

5. Transportar els paquets de xarxes, obrir-los. Comprovar que estan etiquetats certificats "N" per 
AENOR. 

6. Obrir els paquets de cordes de cosit de panys de xarxa i comprovar que estan etiquetats 
certificats "N" per AENOR. 

7. Replantejar en el terra els panys de xarxa; estendre'ls longitudinalment. 
8. Deixar anar amb cura els nusos d’immobilització de les cordes de suspensió i fer-les arribar fins els 

panys de xarxa en aplec, controlant que la punta inferior que queda sobre el forjat, no es 
desenfili de la part superior de les forques; per evitar-ho, lligar-ho de nou al fust. Lligar-les a la 
xarxa segon la modulació exigida en els plànols. 

9. Pujar per trams uniformes de 1,5 a 1,7 m. els panys de xarxa consecutius i procedir, amb cura i 
poc a poc, al cosit entre ells mitjançant les cordes destinades per aquesta finalitat. Una vegada 
acabat el cosit, fer-los descendir de nou i deixar-los en aplec longitudinal. 

10. Lligar a las bases dels panys de xarxa, les cordes auxiliars. 
11. Amb l'ajuda de cordes auxiliars, elevar la base dels panys de xarxa ja cosits entre sí, fins els 

ancoratges inferiors disposats per rebre la xarxa a la vora del forjat; penjar-la ordenadament dels 
ancoratges. 

12. Pujar la part superior de la xarxa, tirant de les cordes de suspensió, i fer arribar tots els panys fins la 
màxima altura que permetin les forques. 

13. Immobilitzar les cordes de suspensió lligant-les de nou als fustes de les forques. 
14. Utilitzar les cordes de tensió si fora necessari, regulant el sistema de protecció de xarxes fins 

aconseguir la seva ubicació correcta segons lo dibuixat en els plànols. 
 
Normes de seguretat d'obligat compliment pels muntadors del sistema de xarxes sobre suports tipus 
forca comercial 
Es farà lliurament als muntadors de xarxes del següent text i firmaran un rebut de recepció, que 
estarà arxivat a disposició del Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de 
l'obra i en el seu cas, de l'Autoritat Laboral: 
 
La tasca que realitzarà és molt important; del seu "buen hacer" depèn que si algú es cau, la xarxa el 
reculli i sense danys greus. S'ha d'assegurar de que les munta i manté correctament. 
El sistema de protecció mitjançant xarxes no es munta de forma capritxosa.  
Ha de seguir els plànols que subministra l'Encarregat de seguretat o el Coordinador de Seguretat i 
Salut, que han sigut elaborats per tècnics. Els ancoratges, forques, panys, cordes i tensors han sigut 
calculats per la seva funció. 
No improvisi el muntatge. Estudiï i replantegi el sistema, segons els plànols i normes de muntatge 
correcte que es subministren. 
Avisi al Coordinador de Seguretat i Salut o a l'Encarregat de seguretat per a que es canviï 
d'immediat el material usat. En aquest projecte el material de seguretat s'abona; s'exigeix, per lo 
tant, nou, a estrenar. 
Consideri que es vostè qui corre el risc de caure mentre instal·la el sistema de xarxes. Aquest 
muntatge no pot realitzar-se a preu fet. No descuidi estar constantment amarrat amb el cinturó de 
Seguretat. Comprovi que en la seva etiqueta diu que està certificat CE., i és de classe "C". 
 
Les forques són pesades i es mouen amb la grua. No obstant, si es veu obligat per qualsevol 
circumstància a carregar-les a braç i espatlla, agafi-les recolzant-les per la cara més estreta del tub, 
per evitar deformacions. 
Obri els paquets de xarxes amb cura. Pensi primer que és lo que realment desitja fer i com pensa 
portar-ho a la fi. Desenrotlli la xarxa amb precaució i ordre. És un teixit que es deforma. Es difícil de 
dominar com vostè ja sap. 
Les xarxes, forques i cordes són objectes abrasius; per a evitar accidents, utilitzi guants de lona i cuir 
per a la seva manipulació. 
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El sistema de xarxes es munta, manté i desmunta durant el creixement de l'estructura. Són fases d'alt 
risc. Extremi les seves precaucions. 
 
Per aquest treball i per la seva Seguretat, és obligatori que utilitzi el següent llistat de equips de 
protecció individual: 
 

- Casc de seguretat, per evitar els cops al cap. 
- Roba de treball, preferiblement un "mono" amb butxaques tancades per cremallera, fabricat 

en cotó 100x100. 
- Guants de lona i cuir. Per a protecció contra els objectes abrasius i mossegades en les mans. 
- Botes de seguretat amb plantilla anticlaus i puntera reforçada, per a que li subjecti els turmells 

en els diversos moviments que ha de realitzar i evitar les relliscades, punxades i cops. 
- Cinturó de seguretat, classe "C"., que és l’especial per a que, si es cau al buit, no sofreixi vostè 

lesions. 
 
Ha de saber que tots els equips de protecció individual que se li subministren, han de tenir la 
certificació impresa de la marca CE, que garanteix el compliment de la Norma Europea per a 
aquesta protecció individual. 
Per últim, desitjar-li èxit sense accidents en la seva tasca, convençuts del seu recolzament a la 
seguretat i salut d’aquesta obra. 
 
 
Baranes de fusta sobre peus drets embeguts a la vora de forjats o lloses o tipus sergent 
 
QUALITAT: El material a emprar i els seus components, serà nou, a estrenar. 
 
Cassoleta de sustentació 
Fabricades i comercialitzades en PVC, per a aquest menester. 
 
Peus drets 
Els suports seran peus drets comercialitzats, d'acer, embeguts mitjançant piu a un caixetí especial 
de PVC, ubicat en el cèrcol abans de formigonar el forjat o llosa.  
El muntatge tipus sergent, el muntant és de tub quadrat i es subjecta en forma de pinça al sostre. 
L’amplada d’aquesta pinça és graduable, d’acord amb l’espessor del sostre. En el mateix van 
penjats uns suports on es recolzaran els diferents elements de la barana. 
 
Barana 
La barana es formarà amb fusta de pi immobilitzada amb filferro, sobre els angles suport dels peus 
drets; entre els trams de fusta muntada existirà un encavalcament . 
 
Senyalització 
Els peus drets i la fusta que formen aquesta barana, es subministraran a obra pintades en franges 
alternatives de colors groc i negre. No és necessària una terminació preciosista, només es pretén 
senyalitzar i identificar de "seguretat" els materials, per a evitar usos per a altres menesters. 
 
Sòcol 
El sòcol serà de fusta de pi, idènticament senyalitzada mitjançant pintura a franges alternatives, en 
colors groc i negre, per a evitar, a més, el seu ús per a altres menesters. 
 
Normes d’obligat compliment per a muntatge de baranes de fusta sobre peus drets embeguts a la 
vora de forjats o lloses 
1. Rebre la corda de alpinisme a la que han d’amarrar els cinturons de seguretat, els muntadors de 

baranes. 
2. Replantejar correctament les cassoletes especials de PVC per a rebre el piu del peu dret a 

l’armadura perimetral del forjat o llosa. 
3. Comprovar la correcció i verticalitat, corregir els errors i formigonar. 

4. Rebre els peus drets ordenadament i en bateas emplintades, sobre el lloc de muntatge. Procedir 
a muntar-los ordenadament, cadascun en el seu lloc d’emplaçament. 

5. Rebre ordenadament i en bateas emplintades, sobre el lloc del muntatge, la fusta que 
conformen els passamans i tram intermig. Fer d’idèntica manera la recepció del sòcol. 

6. Per mòduls formats entre dos peus drets consecutius, muntar els elements constitutius de la 
barana per aquest ordre: sòcol, passamans, barra intermitja. Repetir l’operació d’idèntica 
manera en el següent mòdul i així successivament fins concloure-la. 

7. Si hi ha que rebre material en la planta, només es desmuntarà momentàniament el mòdul de 
baranes pel que ha de rebre. Conclosa la maniobra es muntarà de nou. 

8. Aquest model de baranes està estudiat per a no obstaculitzar el aplomat. No s’eliminaran per a 
aquestes tasques. 

9. Aquesta protecció només queda eliminada pel tancament definitiu. No s’admet tota la seva 
eliminació lineal i a un temps. La barana serà desmuntada mòdul a mòdul conforme es comenci 
a construir exactament en el lloc que ocupa. 

 
Normes de seguretat d’obligat compliment pels muntadors del sistema de protecció mitjançant 
baranes 
Als muntadors de baranes de protecció se’ls farà entrega del text següent. Firmaran un rebut de 
recepció que quedarà a disposició del Coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l’execució de l’obra i en el seu cas, de l’Autoritat Laboral: 
La tasca que realitzarà és molt important; del seu "buen hacer" depèn que els seus companys no 
caiguin. Asseguris de que munta correctament les baranes. 
Consideri que és vostè qui corre el risc de caure quan instal·la el sistema de protecció mitjançant 
baranes. Aquest muntatge no pot realitzar-se a preu fet. No descuidi estar constantment subjectat 
amb el cinturó de seguretat, classe "C", que és l’especialment dissenyat per a que en el seu cas 
poder amortitzar la caiguda sense danys. 
No improvisi el muntatge. Estudiï i replantegi el sistema de baranes segon els plànols i normes que se 
li subministren. 
El sistema de protecció mitjançant baranes no es munta de forma capritxosa. Ha de seguir els 
plànols que li subministrin l’Encarregat de Seguretat o el Coordinador de Seguretat i Salut de l’obra, 
que han sigut elaborats per tècnics. Els suports i demés components, han sigut calculats per a la 
seva funció específica. 
 
Els peus drets i la fusta, són objectes abrasius; per a evitar accidents en la seva manipulació, utilitzi 
guants de lona i cuir. 
Replantegi primer les cassoletes per als peus drets i els ancoratges inferiors de la xarxa. Instal·li les 
cassoletes amb cura en seus llocs respectius. Formigonar. 
 
Per muntar la barana continuï els següents passos: 
1. Introdueixi en el seu lloc els peus drets, una vegada treta cadascuna de les seves tapes. 
2. Munti el sòcol, és fonamental per a la seva seguretat i la del seus companys, si per accident 

cauen i roden cap a la excavació o el buit en el seu moment. 
3. Instal·li el tram intermitg de fusta. D’aquesta manera el conjunt a més de seguretat, tindrà major 

consistència. 
4. Per últim, munti el passamans de fusta. 
 
Si continua vostè aquesta forma de muntatge que li descrivim, és segur que no oblidarà instal·lar 
cap component.   
El material i components a utilitzar han de ser nous, a estrenar. Avisi de lo contrari a l’Encarregat de 
Seguretat o Coordinador de Seguretat i Salut. Així s’ha valorat en el pressupost. 
 
Per aquest treball i per la seva seguretat, és obligatori que utilitzi els següents equips de protecció 
individual: 

- Casc de seguretat, per a evitar els cops al cap. 
- Roba de treball, preferiblement un mono amb butxaques tancades per cremallera, fabricat 

en cotó 100x100. 
- Guants de lona i cuir, per a protecció contra els objectes abrasius i mossegades a les mans. 
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- Botes de seguretat amb plantilla contra els claus i puntera reforçada, per a subjectar els 
turmells en els diversos moviments que ha de realitzar i evitar les relliscades, punxades i cops. 

- Cinturó de seguretat, classe "C", que és l’especial per a que, si cau al buit, no sofreixi vostè 
lesiones. 

 
Ha de saber que en tots els equips de protecció individual que se li subministren han de tenir 
impresa la marca CE, que garanteix el compliment de la Norma Europea per aquesta protecció 
individual. 
 
Per últim, desitjar-li èxit sense accidentes en la seva tasca, convençuts del seu recolzament a la 
seguretat i salut. 
 
 
Passarel·les de seguretat per a comunicació en alçada 
 
Objecte 
S’han dissenyat per a comunicar la circulació de treballadors entre dos punts en alçada distants no 
més de 2,5 m. 
 
Material 
El material a utilitzar serà nou, a estrenar. 
 
Plataforma de pas 
Formada per tres mòduls antilliscants metàl·lics dels destinats a formar plataformes de bastida 
metàl·lica modular, disposats en paral·lel i "bulonados" entre sí per a evitar desplaçaments entre ells. 
Els ancoratges 
Formats per una barra d’acer corrugat, rebuda a cada forjat o llosa de recolzament, instal·lada 
rebuda mitjançant filferro a la ferralla durant la fase d’armat, per a després formigonar. A aquests 
ancoratges s’agafarà, immobilitzant-los amb filferro, les patilles de recolzament del conjunt de 
plataformes "bufonades". 
La unió de filferro abraçarà cada patilla formant creueta sobre aquesta i l’ancoratge per a garantir 
la immobilització efectiva. 
 
Baranes 
Estaran formades per: 
Peus drets metàl·lics tubulars, amb subjecció entre sí i a les plataformes, mitjançant cordons de 
soldadura elèctrica per a unió als laterals del conjunt dels mòduls "bufonados" que formen la 
plataforma de la passarel·la. 
 
Passamans, format per un tub metàl·lic.  
Barra intermitja, formada per un tub metàl·lic. 
Sòcol construït a base de fusta de pi. 
 
Conservació 
Existirà un manteniment permanent d’aquesta protecció, fet de tal forma, que quedi 
permanentment garantida la seva eficàcia i la seva seguretat. 
 
Instal·lació 
La ubicació en el seu lloc d’ús d’aquestes passarel·les es realitzarà mitjançant el ganxo de la grua 
torre, transportades amb eslingues segures d’ancoratge en forma d’estrep. 
La guia de la càrrega per a la seva ubicació es realitzarà mitjançant cordes auxiliars de guia segura 
de càrregues. Queda prohibida, per insegura, la guia directa amb les mans. 
Les plataformes es muntaran en el terra en la seva totalitat, baranes incloses. S’immobilitzaran els 
tubs amb soldadura o amb filferros formant creueta per a evitar que es desprenguin durant el seu 
hissat, instal·lació o canvis de posició. 

Queda expressament prohibit, per ser més insegur que el procediment dissenyat, el muntatge dels 
elements constitutius d’aquestes passarel·les en el lloc d’ús, encara que quedi protegit aquest 
treball amb cinturons de seguretat classe "C". 
 
 
Oclusió de forat horitzontal mitjançant malla electrosoldada especial 
 
QUALITAT: El material a utilitzar serà nou, a estrenar. 
 
Malla  
Malla  formada per rodons d’acer electrosoldat 
 
Ancoratges per a cinturons de seguretat 
A les cantonades de cada forat a cobrir amb malla, s’instal·laran ancoratges per als mosquetons o 
la corda fiadora als que amarrar els cinturons de seguretat classe C. 
Estaran configurades segon l’epígraf específic d’aquest treball. 
 
Senyalització del forat 
Estarà formada per: 
 
"Garrotas" d’acer corrugat, conformades i rebudes a la ferralla.  
Senyalització a base de cinta normalitzada de senyalització de riscos laborals, fabricada en PVC., 
amb colors alternatius groc i negre. Es suspendran de les "garrotas" de ferralla en el seu extrem 
superior a una alçada sobre el paviment no inferior a 1m. 
 
Normes de seguretat d’obligat compliment per al muntatge d’oclusió provisional de forat mitjançant 
malla  electrosoldada especial 
1. Durant la fase d’armat, es muntarà i tallarà la malla  electrosoldada a la dimensió oportuna per a 

cobrir el forat. S’instal·larà rebut a las armadures perimetrals i unit mitjançant filferro. La malla 
passarà sobre les davanteres de l’encofrat lateral del forat. 

2. Durant la fase d’armat es rebran mitjançant filferro a les armadures, els ancoratges per als 
cinturons de seguretat i les "garrotas" de sustentació de la senyalització. 

3. Es procedirà al formigonat. 
4. S’instal·laran les cintes de senyalització. 
5. Per al desmuntatge, procedir amb els passos i condicions descrits, però en ordre invers. La malla  

es tallarà amb tenalles tallaferro. 
 
 
Viseres lleugeres de retenció de petits objectes 
 
QUALITAT: El material a emplenar serà nou, a estrenar.  
 
Ancoratges per a l’embigat 
Formats per rodons d’acer corrugat doblat en fred.  
 
Embigat lleuger 
Format per tub rectangular. 
 
Malla lleugera 
Format per malla electrosoldada d’acer, formant quadrícula de 10x15 cm., rebuda soldada a 
l’embigat lleuger. 
 
Làmina de retenció 
Làmina de PVC, resistent, termofixada al vapor sec en torn a la malla  per ambdues cares. 
 
Normes de seguretat de obligat compliment per al muntatge de viseres lleugeres de retenció de 
petits objectes 
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1. Instal·lar els ancoratges per als cinturons de seguretat dels muntadors. 
2. Durant la fase d’armat, rebre a la ferralla les omegues d’ancoratge i immobilitzar amb filferro. 

Comprovar la correcció de l’execució, corregir errors i formigonar. 
3. En taller, muntar els mòduls formats per tub, la malla i la làmina de PVC. 
4. Amb ajuda de la grua, pujar-los a la seva posició definitiva, enfilats a les omegues i immobilitzar. 

Els treballadors estaran subjectats amb cinturons de seguretat classe "C". 
5. Repetir les operacions descrites amb la resta dels mòduls fins concloure la protecció. 
6. Per al desmuntatge, procedir amb els passos i condicions descrites, però en ordre invers. 
7. La guia d’un mòdul suspès a ganxo de grua, es realitzarà mitjançant cordes de guia segura. 

Queda  prohibida la guia directa a mà o a braç per insegura. 
8. Les omegues s’eliminaran amb tenalles tallaferro. 
 
Normes de seguretat d’obligat compliment pels muntadors del sistema de protecció mitjançant 
viseres 
Als muntadors de la visera de protecció se'ls farà entrega del text següent. Firmaran el rebut de 
recepció, que estarà en obra a disposició el Coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l’execució de l’obra i en el seu cas, de l’Autoritat Laboral: 
 
La tasca que realitzaran és molt important; del seu “buen hacer” depèn que la protecció funcioni 
satisfactòriament. 
Consideri que vostè va a córrer el risc de caiguda d’alçada durant el muntatge, per evitar-lo, ha 
d’utilitzar un cinturó de seguretat de classe "C", que ha de mantenir amarrat en els llocs que se li 
indicaran. 
Aquest treball, per arriscat, no pot realitzar-se a preu fet, per lo que el temps a emplenar és el 
necessari per a construir la visera correctament i sense córrer riscos innecessaris. 
Aquesta protecció no es munta de forma capritxosa. Ha de seguir escrupolosament els plànols que 
per al muntatge li subministrin el Coordinador de Seguretat i Salut o l’Encarregat de Seguretat de 
l’obra i que han sigut elaborats per tècnics. 
Vigili sempre que els ancoratges abracin a les biguetes o nervis del forjat. Recordi que un revoltó 
mai ofereix la resistència que es requereix, encara que així li sembli o així li diguin. 
 
El material a utilitzar ha de ser nou, a estrenar. Avisi de lo contrari al Coordinador de Seguretat i Salut 
o a l’Encarregat de Seguretat. En el pressupost així s’ha valorat. 
Per al muntatge existeixen unes normes que complir en quant a la modulació del mateix. El 
Coordinador de Seguretat i Salut o l’Encarregat de Seguretat ha d’explicar-l’hi prèviament, abans 
d’iniciar el treball. 
 
 
Bastida metàl·lica tubular recolzada 
 
Normes de seguretat per a ús de bastides metàl·liques tubulars recolzades 
Les bastides de prevenció es muntaran en els llocs i forma reflectides en el plànol. 
Es muntaran seguint fidelment les instruccions contingudes en el follet de muntatge subministrat pel 
fabricant. 
El contractista principal és responsable d’aconseguir guardar en l’obra i manar executar aquest 
muntatge segon les instruccions del follet o manual subministrat pel fabricant. 
En el cas d’haver desaparegut del mercat el fabricant o la marca comercial, el muntatge 
s’efectuarà seguint les instruccions del follet d’un model similar al que es va a muntar. 
 
 
 
 
Plataformes de protecció d’accessos a trompes d’abocament de runes 
 
QUALITAT: Els components a utilitzar seran nous, a estrenar. 
 
Model de la trompa 

Trompa d’abocament de runes comercialitzada. Fabricades en mòduls cònics, inscrits per trams, 
cadascun en el següent; encadenats entre sí i rebuts a l’estructura. 
Plataforma d’abocament 
Es l’àrea existent entre el forjat o llosa i la trompa de l’abocament; és a dir, un tram del forjat o llosa 
que ha de quedar segur. 
La plataforma de l’abocament quedarà vorejada amb baranes de seguretat.  
Baranes 
Normes de seguretat d’obligat compliment per l’ús de trompes d’abocament 
1. Es muntarà un topall fort, al final del recorregut de carretons o de "carrillos chinos", davant de la 

boca de la trompa d’abocament, per a evitar les possibles caigudes d’alçada. 
2. Els accessos a la trompa d’abocament i la plataforma, restaran nets de runes. 
3. Queda prohibit per insegur, abocar runes sense utilitzar les trompes d’abocament. 
4. En la vertical de la trompa, es mantindrà un tancament de seguretat practicable, que només 

s’obrirà una vegada acabat l‘abocament a través de la trompa, per a evacuar la runa 
abocada amb una pala carregadora. 

5. Abans d’efectuar un abocament, el treballador que ha de realitzar-lo, farà sonar una senyal 
acústica audible en el seu entorn: botzina, sirena, corneta o xiulet. 

6. El muntatge i desmuntatge ho faran els treballadors subjectats amb cinturons de seguretat classe 
"C". 

7. En cas d'obstrucció de la trompa d’abocament, es desmuntarà el mòdul obturat canviant-lo per 
un altre de nou, amb la finalitat d’impedir els riscos per l’abocament descontrolat de runes. 

 
 
Cordes fiadores per a cinturons de seguretat 
 
QUALITAT: El material a utilitzar serà nou, a estrenar.  
 
Cordes. 
Fabricades en poliamida 6.6 industrial amb certificat emès pel seu fabricant. Estaran etiquetades 
certificades  "N" per AENOR. 
 
Llaços de "amarre" 
Llaços de fixació, resolts amb nusos de mariner. 
 
Substitució de cordes 
Les cordes fixadores pels cinturons de seguretat seran substituïdes d’immediat quan: 
1. Tinguin en la seva longitud fils trencats. 
2. Estiguin brutes de formigons o amb adherències importants. 
3. Estiguin cremades per alguna gota de soldadura o una altre causa qualsevol. 
4. Cada corda fiadora s’inspeccionarà detingudament abans del seu ús. 
 
 
Ancoratges especials per a subjecció de cinturons de seguretat 
 
QUALITAT: El material a emprar serà nou, a estrenar.  
 
Ancoratges 
Fabricats en acer corrugat, doblat en fred, rebuts a l’estructura. 
 
Disposició en obra 
El pla de seguretat al llarg de la seva posada en obra, subministrarà els plànols d’ubicació exacta 
segon les diverses sol·licitacions de prevenció que surtin. 
Extintors d’incendis 
 
QUALITAT: Els extintors a muntar en l‘obra seran nous, a estrenar. 
Els extintors a instal·lar seran els coneguts amb el nom de "tipus universal" donades les 
característiques de l’obra a construir. 
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Vestuari i neteja del personal de la obra. 
Menjador del personal de l’obra. 
Local de primers auxilis. 
Oficines de l’obra, independentment de que l’empresa que les utilitzi sigui principal o 
subcontractada. 
Magatzems amb productes o materials inflamables. 
Quadre general elèctric. 
Quadres de màquines fixats d’obra. 
Magatzems de material i tallers. 
Aplecs especials amb riscos d’incendi. 
Extintors mòbils per a treballs de soldadures capaços d’originar incendis. 
 
Manteniment dels extintors d’incendis 
Els extintors seran revisats i "retimbrados" segon el manteniment oportú recomanat pel seu fabricant, 
que haurà de concertar el contractista principal de l’obra amb una empresa especialitzada. 
Normes de seguretat per a la instal·lació i ús dels extintors d’incendis 
1. S’instal·laran sobre patilles de penjar o sobre carro, segon les necessitats d’extinció previstos. 
2. En qualsevol cas, sobre la vertical del lloc on s’ubiqui l’extintor i en format gran, s’instal·larà una 

senyal normalitzada amb la paraula "EXTINTOR". 
3. Al costat de cada extintor existirà un rètol gran format per caràcters negres sobre fons groc 

recollint la següent llegenda. 
 
 
Interruptor diferencial de 300 mili amperis, calibrat selectiu 
 
QUALITAT: Nous, a estrenar. 
 
Descripció tècnica 
Interruptor diferencial de 300 mili amperis comercialitzat, per a la xarxa de força; marca registrada, 
especialment calibrat selectiu, ajustat per a entrar en funcionament abans que ho faci el del 
quadre general elèctric de l’obra, amb el que està en combinació junt amb la xarxa elèctrica 
general de pressa de terra de l’obra. 
 
Instal·lació 
En els quadres secundaris de connexió per a força. 
S’instal·laran en els llocs especificats en el pla de seguretat. 
 
Manteniment 
Es revisaran diàriament abans del començament dels treballs de l’obra, procedint a la seva 
substitució immediata en cas d’avaria. 
Diàriament es comprovarà que no han sigut "puenteados". En caso afirmatiu, s’eliminarà el pont i 
s’investigarà qui és el seu autor, amb la finalitat d’explicar-li lo perillós de la seva acció i conèixer les 
causes que li van portar a fer-ho, amb la finalitat d’eliminar-les. 
 
 
Cordes auxiliars, guia segura de càrregues suspeses a ganxo de grua 
 
QUALITAT: Noves a estrenar. 
 
Cordes 
Fabricades en poliamida 6.6 industrial amb un diàmetre de 12 mm. 
Normes per a la manipulació de les cordes de guia segura de càrregues suspeses a ganxo de grua 
Tota càrrega suspesa a ganxo de grua que necessiti ser guiada per evitar moviments pendulars o 
per fer-la entrar en la planta, estarà dotada d’una corda de guia. 
Queda contundentment prohibit per perillós: rebre càrregues fent-les parar directament amb les 
mans sense utilitzar cordes de guia. 

 
 
Portàtils de seguretat per il·luminació elèctrica 
 
Característiques tècniques 
QUALITAT: Seran nous, a estrenar. 
Estaran formats pels següents elements: 

- Portalàmpades estancs amb reixeta antiimpactes, amb ganxo per a penjar i mànec de 
subjecció de material aïllant de l’electricitat. 

- Manega antihumitat de la longitud que es requereixi per a cada cas, evitant dipositar-la sobre 
el paviment sempre que sigui possible. 

- Pressa de corrent per clavilla estanca d’intempèrie. 
 
Normes de seguretat d’obligat compliment 
Es connectarà en les presses de corrent instal·lades en els quadres elèctrics de distribució de zona. 
Si el lloc d’utilització és humit, la connexió elèctrica s’efectuarà a través de transformadors de 
seguretat a 24 voltis. 
 
Responsabilitat 
L’empresari principal serà responsable directe de que tots els portàtils d’obra compleixin amb 
aquestes normes, especialment els utilitzats pels autònoms o els subcontractistas de l’obra, sigui quin 
sigui la seva feina o funció i especialment si el treball es realitza en zones humides. 
 
 
Interruptors diferencials de 30 mili amperis 
 
QUALITAT: Nous, a estrenar 
Tipus de mecanisme 
Interruptor diferencial de 30 mili amperis comercialitzats, per a la xarxa d’enllumenat; marca 
registrada, instal·lat en el quadre general elèctric de l’obra, en combinació amb la xarxa elèctrica 
general de pressa de terra de l’obra. 
Instal·lació 
En el quadre general d’obra, de connexió per a il·luminació elèctrica de l’obra. 
S’instal·laran en els punts especificats en el pla de seguretat. 
 
Manteniment 
Es revisarà diàriament, procedint a la seva substitució immediata en cas d’avaria. 
Diàriament es comprovarà que no han sigut "puenteados", en cas afirmatiu, s’eliminarà el pont i 
s’investigarà qui és el seu autor, amb la finalitat d’explicar-li lo perillós de la seva acció i conèixer els 
motius que li van portar fer-ho amb la finalitat d’eliminar-los. 
 
 
Connexions elèctriques de seguretat 
Totes les connexions elèctriques de seguretat s’efectuaran mitjançant connectors o empalmades 
estancs d’intempèrie. També s’acceptaran aquells empalmes directes a fils de manera que quedin 
protegits de forma totalment estanca, mitjançant l’ús de fundes termorretràctils aïllants o amb cinta 
aïllant d’ "auto fundido" en una sola peça, per auto contacte. 
 
 
 
 
2.3 CONDICIONS A CUMPLIR PELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
2.3.1 CONDICIONS GENERALS 
 
a) Com a norma general, s’han escollit equips de protecció individual còmodes i operatives, amb la 

finalitat d’evitar les negatives al seu ús. Per lo exposat, s’especifica com a condició expressa que: 
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tots els equips de protecció individual utilitzables en aquesta obra, compliran les següents 
condicions generals: 

b) Tindrà la marca "CE", segon les normes EPI. 
c) Els equips de protecció individual que compleixin amb la indicació expressada en el punt 

anterior, tenen autoritzada el seu ús durant el seu període de vigència. Arribant a la data de 
caducitat, es constituirà un aplec ordenat, que serà revisat pel coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l’execució de l’obra, per a que autoritzi la seva eliminació de l’obra. 

d) Els equips de protecció individual en ús que estiguin trencats, seran reemplaçats d’immediat, 
quedant constància en l’oficina d’obra del motiu del canvi i el nom de l’empresa i de la persona 
que rebi el nou equip de protecció individual, amb la finalitat de donar la màxima serietat 
possible a la utilització d’aquestes proteccions. 

 
2.3.2  CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE CADA EQUIP DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL, 
JUNT AMB LES NORMES PER LA UTILITZACIÓ D’AQUESTS EQUIP 
 
A continuació s’especifiquen els equips de protecció individual juntament amb les normes que hi ha 
que aplicar per a la seva utilització. 
 
a) Tot equip de protecció individual en ús que estigui deteriorat o trencat, serà reemplaçat 

immediatament, quedant constància en l’oficina de obra del motiu del canvi i el nombre de 
l’empresa i de la persona que rebi el nou equip de protecció individual, amb la finalitat de donar 
la màxima serietat possible a la utilització d’aquestes proteccions. Així mateix, s’investigaran els 
abandonaments d’aquests equips de protecció, amb la finalitat de raonar amb els usuaris i fer 
veure la importància que realment tenen per a ells. 

b) Els equips de protecció individual, amb les condicions expressades, han sigut valorats segon les 
fórmules de càlcul de consum d’equips de protecció individual, en coherència amb els 
manipulats pel grup d’empreses SEOPAN., subministrats en el “Manual para Estudio Básicos y Plan 
Básico de Seguridad y Salud Construcción del INSHT.”; en conseqüència, s’entenen valorats tots 
els utilitzats pel personal i comandament del contractista principal, subcontractistes i autònoms. 

c) La variació amb respecte el nombre previst de contractació ha quedat justificada en els càlculs 
de la planificació de l’execució realitzats en la memòria d’aquest estudi de seguretat i salut, 
segon el desglossament expressat a continuació. 

2.3.3  CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE CADA EQUIP DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL, 
JUNT AMB LES NORMES PER A LA UTILITZACIÓ D’AQUESTS EQUIPS 
 
Tot equip de protecció individual en ús que estigui deteriorat o trencat, serà reemplaçat 
immediatament, quedant constància en l’oficina de obra del motiu del canvi i el nombre de 
l’empresa i de la persona que rebi el nou equip de protecció individual, amb la finalitat de donar la 
màxima serietat possible a la utilització d’aquestes proteccions. Així mateix, s’investigaran els 
abandonaments d’aquests equips de protecció, amb la finalitat de raonar amb els usuaris i fer 
veure la importància que realment tenen per a ells. 
A continuació s’especifiquen els equips de protecció individual juntament amb les normes que hi ha 
que aplicar per a la seva utilització. 
Sabates de seguretat fabricades en cuir, amb puntera reforçada i plantilla contra els objectes 
punxants 
 
Especificació tècnica 
Unitat de parell de sabates de seguretat contra riscos en els peus. Fabricades en cuir. 
Comercialitzades en varies talles; amb el taló acolchado i dotats amb plantilla antiobjectes 
punxants i puntera metàl·lica ambdues aïllades; amb sola dentada contra les relliscades, resistent a 
l’abrasió. Amb marca CE., segon normes E.P.I. 
Obligació de la seva utilització 
Tots els comandaments de l’obra. 
 
Àmbit d’obligació de la seva utilització 
En tota l’obra. 

Els que estan obligats la utilització de sabates de seguretat fabricat en cuir, amb puntera reforçada 
i plantilla contra els objectes punxants: 

- Direcció Facultativa. 
- Membres de propietat, aliens als membres de la Direcció Facultativa. 
- Comandaments de les empreses participants. 
- Cap d’Obra. 
- Ajudants del Cap d’Obra. 
- Encarregats. 
- Capatassos. 
- Auxiliars tècnics de l’obra. 
- Visites d’inspecció. 

 
 
Botes aïllants de l’electricitat 
 
Especificació tècnica 
Unitat de parell de botes fabricades en material aïllant de la electricitat. Comercialitzades en varies 
talles. Dotades de sola contra les relliscades, per a protecció de treballs en baixa tensió. Amb 
marca CE., segon normes E.P.I. 
 
Obligació de la seva utilització 
Tots aquells treballadors que han d’instal·lar o manipular conductors elèctrics, quadres i mecanismes 
de la instal·lació elèctrica provisional d’obra i aquells que han de treballar per qualsevol causa en 
els quadres elèctrics d’aparats, equips i maquinària d’obra en tensió o sota sospita de que pugui 
estar-ho. 
 
Àmbit d’obligació de la seva utilització 
Tota l’obra, sempre que tinguin que treballar en la xarxa elèctrica de l’obra, quadres elèctrics, 
equips, aparats i maquinària d’obra en les condiciones descrites. 
Els que específicament estan obligats a la utilització de les botes aïllants de la electricitat: 

- Electricistes de l’obra. 
- Ajudants dels electricistes. 
- Peons especialistes ajudants d’electricistes. 
- Peons lliures d’ajuda a electricistes. 

 
 
Botes de PVC., impermeables 
 
Especificació tècnica 
Unitat de parell de botes de seguretat, fabricades en PVC., o goma, de mitja canya. 
Comercialitzades en varies talles; amb taló i empenya reforçat. Folrada en lona de cotó resistent, 
amb plantilla contra el suor. Sola dentada contra les relliscades. Amb marca CE., segon normes E.P.I. 
 
Obligació de la seva utilització 
Tots aquells treballadors que hagin de caminar o estar sobre terres enfangades, mullades o 
inundades. També s’utilitzaran per idèntiques circumstancies, en dies plujosos. 
Àmbit d’obligació de la seva utilització 
En tota l’extensió de l’obra, especialment amb terra mullat, en les fases de moviment de terres, 
fonamentació, fabricació i execució de pastes hidràuliques: morters, formigons i escaioles. 
Els que estan obligats a la utilització de botes de PVC., impermeables: 

- Maquinistes de moviment de terres, durant les fases enfangades o embassat, per a accedir o 
sortir de la màquina. 

- Peons especialistes d’excavació, fonamentació. 
- Peons empleats en la fabricació de pastes i morters. 
- Arrebossadors. 
- Escaiolistes, quan fabriquen escaioles. 
- Peonatje lliure d’ajuda que hagin de realitzar el seu treball en l’ambient descrit. 
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- Personal directiu, comandament intermedis, Direcció Facultativa i persones de visita, si han de 
caminar per terrenys enfangats, superfícies embassades o inundades. 

 
 
Botes de seguretat de "PVC", de mitja canya, amb plantilla contra els objectes punxants i puntera 
reforçada 
 
Especificació tècnica 
Unitat de botes de seguretat. Comercialitzades en varies talles. Fabricades en clorur de poli vigilo o 
goma; de mitja canya, amb taló i empenya reforçats. Folrada en lona resistent. Dotada de puntera 
i plantilla metàl·lica embotides en el "PVC"., i amb plantilla contra el suor. Amb sola dentada contra 
les relliscades. Amb marca CE., segon normes E.P.I. 
Obligació de la seva utilització 
En la realització de qualsevol treball amb l’existència del riscos de petjades sobre objectes punxants 
o tallants en ambientes humits, embassats o amb formigons frescos. 
 
Àmbit d’obligació de la seva utilització 
Tota la superfície de l’obra en fase de formigonat d’estructura i en temps plujós, en tots els treballs 
que impliquen caminar sobre fangs. 
Els que específicament estan obligats a la utilització de les botes de seguretat de PVC., o goma de 
mitja canya: 

- Peons especialistes de formigonat. 
- Oficials, ajudants i peons que realitzen treballs en formigonat. 
- Oficials ajudants i peons que realitzen treballs de curat de formigó. 
- Tot el personal, encarregat, capatassos, personal d'amidaments, Direcció Facultativa i visites, 

que controlen "in situ" els treballs de formigonat o hagin de caminar sobre terrenys enfangats  
 
 
Cascos auriculars protectors auditius 
 
Especificació tècnica 
Unitat de cascos auriculars protectors auditius esmorteïdors de soroll per a ambdues orelles. 
Fabricats amb casquets auriculars ajustades amb coixinet recanviables per a ús optatiu amb o 
sense el casc de seguretat. Amb marca CE., segon normes E.P.I. 
 
Obligació de la seva utilització 
En la realització o treball en presencia d’un soroll que la seva pressió sigui igual o superior a 80 dB. 
mesurats amb sonòmetre en la escala 'A'. 
 
Àmbit d’obligació de la seva utilització 
En tota l’obra i solar, en conseqüència de la ubicació del punt productor del soroll del que es 
protegeix. 
Els que estan obligats a la utilització dels cascos auriculars protectors auditius: 

- Personal, amb independència de la seva categoria professional, que posi en servei i 
desconnecti els compressors i generadors elèctrics. 

- Capatàs de control d’aquest tipus de treballs. 
- Peons que utilitzin martells pneumàtics, en treballs habituals o puntuals. 
- Qualsevol treballador que treballi en la proximitat d’un punt de producció de soroll intens.  
- Personal de replanteig o d'amidaments; jefatura d’obra; Direcció Facultativa; visites i 

inspeccions, quan hagin de penetrar en arrees amb alt nivell acústic.  
 
 
Casc de seguretat classe "N" 
 
Especificació tècnica 
Unitat de casc de seguretat, classe "N", amb arnés d’adaptació de recolzament sobre el crani amb 
cintes tèxtils d’amortiguació i contra el suor del front. Amb marca CE., segon normes E.P.I. 

 
Obligació de la seva utilització 
Durant tota la realització de l’obra i en tots els llocs, amb excepció de: l’interior de tallers, 
instal·lacions provisionals per als treballadors; oficines i en l’interior de cabines de maquinària i 
sempre que no existeixin riscos pel cap. 
 
Àmbit d’obligació de la seva utilització 
Des de el moment d’entrar en l‘obra, durant tota l’estança en ella, dins dels llocs amb riscos pel 
cap. 
Els que estan obligats a la utilització de la protecció del casc de seguretat: 

- Tot el personal en general contractat per l’Empresa Principal, pels subcontractistes i els 
autònoms si n'hi ha. S’exceptua, per manca de riscos evident i només "en obra en fase de 
terminació", als pintors i personal que remati la urbanització i jardineria. 

- Tot el personal d’oficines sense exclusió, quan entrin als llocs de treball. 
- Jefatura d’Obra i cadena de comandament de totes les empreses participants. 
- Direcció Facultativa, representants i visitants convidats per la Propietat. 
- Qualsevol visita d’inspecció d’un organisme oficial o de representants de cases comercials 

per a la venta d’articles. 
 
 
Cinturó de seguretat de subjecció, classe "A", tipus "1" 
 
Especificació tècnica 
Unitat de cinturó de seguretat de subjecció per a treballs estàtics, classe "A", tipus "1". Format per 
faixa dotada de sivella de tancament, argolla en "D" de penjar en acer estampat. Corda fixadora 
de 1 m. de longitud i mosquetó d’ancoratge en acer. Amb marca CE., segon normes E.P.I. 
 
Obligació de la seva utilització 
En la realització de tot tipus de treballs estàtics amb riscos de caiguda des de altura, continguts en 
el anàlisis de riscos de la memòria. 
 
Àmbit d’ obligació de la seva utilització 
En qualsevol punt de l’obra en la que ha de realitzar-se un treball estàtic amb riscos de caiguda 
d’alçada. 
Els que estan obligats a la utilització del cinturó de seguretat, classe "A", tipus "1": 

- Oficials, ajudants i peonatje d’ajuda que realitzen treballs estàtics en punts amb riscos de 
caiguda des d’alçada,  (ajustaments, remats i assimilables). 

 
 
Cinturó de seguretat anticaigudes, classe "C" tipus "1" 
 
Especificació tècnica 
Unitat de cinturó de seguretat contra les caigudes, classe "C", tipus "1". Format per faixa dotada de 
sivella de tancament; arnés unit a la faixa dotat d’argolla de tancament; arnés unit a la faixa per a 
passar per la esquena, espatlles i pit, complet amb camals ajustades. Amb argolla en "D" d’acer 
estampat per a penjar; ubicada a la creueta del arnés a la esquena; corda d’amarre de 1 m. de 
longitud, dotada d’un mecanisme esmorteïdor i d’un mosquetó d’acer per l’ancoratge. Amb 
marca CE., segon normes E.P.I. 
 
Obligació de la seva utilització 
En tots aquells treballs amb riscos de caiguda d’alçada definits en la memòria dins del anàlisis de 
riscos detectables. Treballs de: muntatge, manteniment, canvi de posició i desmantellament de 
totes i cadascuna de les proteccions col·lectives. Muntatge i desmuntatge de bastides metàl·liques 
modulars. Muntatge, manteniment i desmuntatge de grues torre. 
 
Àmbit d’obligació de la seva utilització 
En tota l’obra. En tots aquells punts que presenten riscos de caiguda d’alçada. 
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Els que estan obligats a la utilització del cinturó de seguretat, classe "C", tipus "1": 
- Muntadors i ajudants de las grues torre. 
- El gruista durant el ascens i descens a la cabina de comandament. 
- Oficials, ajudants i peons de recolzament al muntatge, manteniment i desmuntatge de les 

proteccions col·lectives, segon el llistat específic d’aquest treball preventiu. 
- Muntadors de: ascensors, bastides, plataformes en alçada i assimilables. 
- El personal que pugi o treballi en bastides amb pisos que no estiguin coberts o manquin de 

qualsevol dels elements que formen les baranes de protecció. 
- Personal que a sobre d’una bastida de "borriquetas", d’una escala de ma o de tisora, treballi 

en la proximitat d’una vora de forjat, forat vertical o horitzontal, en un àmbit de 3 m. de 
distància. 

 
Ulleres protectores contra la pols 
 
Especificació tècnica 
Unitat d’ulleres antipols, amb muntura de vinilo, amb ventilació indirecta, subjecció al cap  
mitjançant cintes tèxtils elàstiques contra les al·lèrgies i visor panoràmic de policarbonat. Amb 
marca CE., segon normes E.P.I. 
 
Obligació de la seva utilització 
En la realització de tots els treballs amb producció de pols, ressenyades en el "anàlisis de riscos 
detectables" de la "memòria". 
 
Àmbit d’obligació de la seva utilització 
En qualsevol punt de l’obra, en la que es treballi dins d’atmosferes amb producció o presència de 
pols en suspensió. 
Els que estan obligats a la utilització de les ulleres protectores contra la pols: 

- Peons que realitzen treballs de càrrega i descàrrega de materials pulverulents que puguin 
vessar-se. 

- Peons que transporten materials pulverulents. 
- Peons que enderroquen algun objecte o utilitzen martells pneumàtics; polidores amb 

producció de pols no retirat per aspiració localitzada o eliminada mitjançant cortina d’aigua. 
- Peons especialistes que utilitzen pasteres o realitzen abocaments de pastes i formigons 

mitjançant cubilot, canaleta o bombeig. 
- Pintors a pistola. 
- Escaiolistes subjectes al riscos. 
- Arrebossadors i revocadors subjectes al riscos. 
- En general, tot treballador, amb independència de la seva categoria professional, que a 

judici de l’Encarregat de seguretat" o del "Coordinador de Seguretat i Salut", estigui exposat al 
riscos de rebre esquitxades o pols als ulls. 

 
 
Ulleres de seguretat contra la pols i els impactes 
 
Especificació tècnica 
Unitat d’ulleres de seguretat antiimpactes als ulls. Fabricades amb muntura de vinilo, pantalla 
exterior de policarbonat, pantalla interior contra topades i cambra d’aire entre les dos pantalles. 
Model panoràmic, ajustable al cap mitjançant bandes elàstiques tèxtils contra les al·lèrgies. Amb 
marca CE., segon normes E.P.I. 
 
Obligació de la seva utilització 
En la realització de tots els treballs amb riscos de projecció o arranca de partícules, ressenyades dins 
del "anàlisis de riscos" de la "memòria".  
 
Àmbit d’obligació de la seva utilització 
En qualsevol punt de l’obra en el que es treballi produint o arrancada de partícules. 
Els que estan obligats a l’ús d’ulleres de seguretat contra la pols i els impactes: 

- Peons i peons especialistes, que utilitzen serres circulars en via seca, "rozadoras", trepants, 
pistola fitxa claus, “lijadores” i pistoles hinca claus. 

- En general, tot treballador que a judici del "Vigilant de Seguretat" o de "Coordinador de 
Seguretat i Salut", estigui subjecte al riscos de rebre partícules projectades als ulls. 

 
 
Ulleres de seguretat de protecció contra les radiacions de soldadura i oxicorte 
 
Especificació tècnica 
Unitat d’ulleres de seguretat per a soldadures elèctrica, oxiacetilènica i oxicorte. Fabricades amb 
cassoletes d’armadura rígida amb ventilació lateral indirecta graduable i muntura ajustable; 
dotades amb filtres recanviables i abatibles sobre cristalls neutres antiimpactes. Amb marca CE., 
segon normes E.P.I. 
 
Obligació de la seva utilització 
En tots els treballs de soldadura elèctrica, oxiacetilènica i oxicorte, de forma optativa, amb respecte 
a l´ús de las pantalles de protecció. 
 
Àmbit d’obligació de la seva utilització 
En tota l’obra, durant la realització de treballs de soldadura elèctrica, oxiacetilènica i oxicorte, 
independentment del sistema de contractació utilitzat. 
Els que estan obligats a la utilització d’ulleres de seguretat de protecció contra les radiacions de 
soldadura i oxicorte: 

- Discrecionalment els oficials i ajudants de soldadura a canvi de la pantalla de protecció. 
- Els peons lliures d’ajuda a las tasques de soldadura elèctrica, oxiacetilènica i oxicorte. 

 
Filtre neutre de protecció contra impactes per a la pantalla de soldador 
 
Especificació tècnica 
Unitat de filtre òptic de seguretat contra impactes per a instal·lar en les pantalles de soldador, 
contra els fragments projectats durant els treballs d’esmerilat o picat de cordons de soldadures. 
Amb marca CE., segon normes E.P.I. 
 
Obligació de la seva utilització 
En totes les situacions provocades per ruptura o opacitat dels oculars filtrants contra els impactes de  
pantalles de soldador. 
Del canvi de filtre es donarà compte documental al Coordinador en matèria de seguretat i salut 
durant la execució de l’obra, independentment de que la filiació professional del treballador sigui 
principal, subcontractista o autònom. 
 
Àmbit d’obligació de la seva utilització 
En qualsevol treball de soldadura elèctrica, oxiacetilènica i oxicorte, que ha de realitzar-se en el 
àmbit de l’obra, independentment del sistema de contractació utilitzat. 
Els que estan obligats a la utilització de filtre neutre de protecció contra impactes per a la pantalla 
de soldador: 

- Discrecionalment els oficials i ajudants de soldadura, que utilitzen la pantalla de protecció 
contra les radiacions de l’arc voltaic o de l’oxicorte, independentment del seu disseny 
operatiu. 

- Els peons lliures d’ajuda a les tasques de soldadures elèctriques, oxiacetilènica i oxicorte que 
utilitzen pantalles de protecció com les descrites. 

 
 
Guants de cuir flor i lona 
 
Especificació tècnica 
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Unitat de parell de guants fabricats en cuir flor en la part anterior de palma i dits de la mà, revers de 
lona de cotó, comercialitzades en varies talles. Ajustables al canell de les mans mitjançant bandes 
extensibles ocultes. Amb marca CE., segon normes E.P.I. 
 
Obligació de la seva utilització 
En tots els treballs de manipulació d’eines manuals: pics, pales. 
En tots els treballs de manipulació de puntals i revoltons. 
Manipulació de cordes de control segur de càrregues en suspensió a ganxo. 
En tots els treballs assimilables per analogia als anomenats. 
 
Àmbit d’obligació de la seva utilització 
En tot el recinte de l’obra. 
Els que estan obligats a la utilització dels guants de cuir flor i lona: 

- Peons en general. 
- Peons especialistes de muntatge d’encofrats. 
- Oficials encofradors. 
- Ferrallistes. 
- Personal assimilable per analogia de riscos en les mans als anomenats. 

 
 
Guants de goma o de "PVC" 
 
Especificació tècnica 
Unitat de parell de guants de goma o de "PVC". Fabricats en una sola peça, impermeables i 
resistents a: ciments, pintures, sabons, detergents, amoníac, etc. Comercialitzats en varies talles. 
Amb marca CE., segon normes E.P.I. 
 
Obligació de la seva utilització 
Treballs de sostenir elements mullats o humits, treballs de formigonat, curat de formigons, morters, 
guixos, escaioles i pintures. 
 
Àmbit d’obligació de la seva utilització 
En tot el recinte de l’obra. 
Els que estan obligats a l’ús de guants de goma o de "PVC": 

- Oficials i peons d’ajuda, que el seu treball els obligui a fabricar, manipular o estendre morters, 
formigons, pastes en general i pintures. 

- Arrebossadors. 
- Escaiolistes. 
- "Techadores”. 
- Constructors en general. 
- Qualsevol treballador que el seu treball sigui assimilables per analogia als descrits. 
 

Guants aïllants de la electricitat en B.T., fins 1000 voltis 
 
Especificació tècnica 
Unitat de guants aïllants de la electricitat classe II, per utilització directa sobre instal·lacions a 1.000 
voltis, com a màxim. Amb marca CE., segon normes E.P.I. 
 
Obligació de la seva utilització 
En tots els treballs en els que s'ha d'actuar o manipular circuits elèctrics amb una tensió no superior 
als 1.000 voltis. 
 
Àmbit d’obligació de la seva utilització 
En tota l’obra, durant les maniobres i instal·lació general elèctrica provisional d’obra o definitiva, 
cablejat, quadres i connexions en tensió sempre que aquesta no pugui ser evitada. 
Els que estan obligats a la utilització dels guants aïllants de la electricitat en B.T., fins 1000 voltis: 

- Oficials i ajudants electricistes de les instal·lacions provisionals, definitiva d’obra o de 
manteniment de aparats o màquines elèctriques, que operen amb tensió elèctrica. 

Mascareta contra partícules amb filtre mecànic recanviable 
 
Especificació tècnica 
Unitat de mascareta per cobrir totalment les vies respiratòries, nas i boca, fabricada amb PVC., amb 
portafiltres mecànics i primer filtre per al seu ús immediat; adaptable a la cara mitjançant bandes 
elàstiques tèxtils, amb regulació de pressió. Dotada de vàlvules d’expulsió d’expiració de 
tancament simple per sobre pressió al respirar. Amb marca CE., segon normes E.P.I. 
 
Obligació de la seva utilització 
En qualsevol treball amb producció de pols o realitzat en llocs amb concentració de pols. 
 
Àmbit d’obligació de la seva utilització 
En tot el recinte de l’obra. 
Els que estan obligats a la utilització de mascareta contra partícules amb filtre mecànic recanviable: 

- Oficials, ajudants i peons que utilitzen qualsevol de les següents eines: 
- Serra radial per a obertura de rases. 
- Serra circular per a maó en via seca. 
- Martell pneumàtic. 
- Direcció d’obra, comandaments i visites si penetren en atmosferes amb pols. 

 
 
Mascareta de seguretat amb filtre químic recanviable 
 
Especificació tècnica 
Unitat de mascareta amb filtre de retenció o de transformació física o química, per a protecció de 
l’aparell respiratori front als ambients contaminats. Composta per màscara subjectada al cap 
mitjançant bandes elàstiques regulables, portafiltres recanviables i vàlvula d’exhalació. Amb marca 
CE., segon normes E.P.I. 
 
Obligació de la seva utilització 
Per a penetrar en atmosferes tòxiques una vegada detectat el tòxic a evitar. 
 
Àmbit d’obligació de la seva utilització 
En els punts de l’obra on es produeixin atmosferes tòxiques. 
Els que estan obligats a la utilització de mascareta de seguretat amb filtre químic recanviable: 

- Qualsevol persona que hagi de penetrar en una atmosfera tòxica. 
 
 
Mascareta de paper filtrant contra la pols 
 
Especificació tècnica 
Unitat de mascareta simple, fabricada en paper filtre antipols, per retenció mecànica simple. 
Dotada de bandes elàstiques de subjecció al cap i adaptador d’alumini protegit per a la cara. 
Amb marca CE., segon normes E.P.I. 
Obligació de la seva utilització 
En qualsevol treball amb producció de pols o realitzat en llocs amb concentració de pols. 
 
Àmbit d’obligació de la seva utilització 
En tot el recinte de l’obra en el que existeixin atmosferes saturades de pols. 
Els que estan obligats a la utilització de mascareta de paper filtrant contra la pols: 

- Oficials, ajudants i peons que utilitzen alguna de les següents eines: màquina de fer regates, 
serra circular per a maó en via seca, martell pneumàtic, direcció d’obra, comandaments i 
visites si penetren en atmosferes amb pols. 

Davantal de seguretat fabricats en cuir 
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Especificació tècnica 
Unitat de davantal de cuir, per cobrir des de el pit fins mitja cama. Fabricat en serratje; dotat d’una 
cinta de cuir per a penjar al coll i cintes de cuir d’ajustament a la cintura. Amb marca CE., segon 
normes E.P.I. 
 
Obligació de la seva utilització 
En la realització dels treballs de: soldadura elèctrica; soldadura oxiacetilènica i oxicorte. 
Manipulació de màquines radials, (màquines de fer rases, serres). 
Manipulació de trepants portàtils. 
Manipulació de pistoles fixaclaus. 
 
Àmbit d’obligació de la seva utilització 
Treballs en els que es produeixin o existeixi els riscos de producció de partícules o espurnes 
projectades i en tots aquells assimilables per analogia als descrits en els punts anteriors. 
Els que estan obligats a la utilització de davantals de seguretat fabricats en cuir: 

- Oficials, ajudants i peons que realitzen treballs de soldadura elèctrica, oxiacetilènica, oxicorte, 
manipulació de màquines radials, trepants, "aterrajadoras", pistoles "hincaclavos" i assimilables. 

 
 
Roba de treball, (monos o bussos de cotó) 
 
Especificació tècnica 
Unitat de mono o bus de treball, fabricat en diversos talls i confecció en una sola peça, amb 
tancament de doble cremallera frontal, amb un tram curt en la zona de la pelvis fins a la cintura. 
Dotat de sis butxaques; dos a la alçada del pit, dos delanters i dos trasers, en zona posterior del 
pantaló; cadascun d’ells tancats per una cremallera. Estarà dotat d’una banda elàstica lumbar 
d’ajustament en la part dorsal al nivell de la cintura. Fabricats en cotó 100 X 100, en els colors blanc, 
groc o taronja. Amb marca CE., segon normes E.P.I. 
 
Obligació de la seva utilització 
En el seu treball, a tots els treballadors de l’obra. 
 
Àmbit d’obligació de la seva utilització 
En tota l’obra. 
Els que estan obligats a la utilització de roba de treball: 

- Tots els treballadors de l’obra, independentment de que pertanyin a la plantilla de l’empresa 
principal o treballin com a subcontractistes o autònoms. 

 
 
Roba impermeable de PVC., a base de jaqueta i pantaló 
 
Especificació tècnica 
Unitat de roba impermeable per treballar. Fabricat en els colors: blanc, groc, taronja, en PVC., 
termosoldat; format per jaqueta i pantaló. La jaqueta està dotada de dos butxaques laterals 
davanteres i de tancament per abotonadura simple. El pantaló es subjecta i ajusta a la cintura 
mitjançant cinta de cotó embotida en el mateix. Amb marca CE., segon normes E.P.I. 
 
Obligació de la seva utilització 
En aquells treballs subjectes a esquitxades o realitzats en llocs amb regalim o sota temps plujós lleu. 
 
Àmbit d’obligació de la seva utilització 
En tota l’obra. 
Els que estan obligats a la utilització de roba impermeable de PVC., a base de jaqueta i pantaló:
  

- Tots els treballadors de l’obra, independentment de que pertanyin a la plantilla de l’empresa 
principal o subcontractistes. 

 

 
Cinturó portaeines 
 
Especificació tècnica 
Unitat de cinturó portaeines format per faixa amb sivella de tancament, dotada de bossa de cuir i 
anells tipus "canana" amb passador de immobilització, per a penjar fins 4 eines. Amb marca CE., 
segon normes E.P.I. 
 
Obligació de la seva utilització 
En la realització de qualsevol treball fora de tallers que requereixin un mínim de eines i elements 
auxiliars. 
Àmbit d’obligació de la seva utilització 
Tota l’obra. 
 
Els que estan obligats a la utilització del cinturó portaeines: 

- Oficials i ajudants ferrallistes. 
- Oficials i ajudants fusters encofradors. 
- Oficials i ajudants de fusteries de fusta o metàl·lica. 
- Instal·ladors en general. 

 
 
"Comando de abrigo”, tipus "Ingeniero" 
 
Especificació tècnica 
Unitat de “comando de abrigo” "tipus ingeniero". Fabricat en teixit sintètic impermeable, en colors: 
verd, groc, taronja, a escollir. Folrat de buateat sintètic aïllant tèrmic. Amb caputxa de utilització a 
discreció de l’usuari. Dotat amb quatre butxaques, dos en el pit i dos en faldons. Tancat per 
cremalleres i clips. Amb marca CE., segon normes E.P.I. 
 
Obligació de la seva utilització 
En temps fred o humit, a voluntat de l’usuari. 
 
Àmbit d’obligació de la seva utilització 
Tota l’obra. 
Els que estan previstos per a que utilitzin el “comando de abrigo”: 

- Encarregats i capatassos. 
- Personal tècnic d’amidaments i topografia. 
- Jefatura d’obra i els seus ajudants. 
- Direcció Facultativa. 
- Personal en general de l’obra. 

 
 
"Comando impermeable”, tipus "Ingeniero" 
 
Especificació tècnica 
Unitat de “comando impermeable” tipus "ingeniero". Fabricat en teixit sintètic impermeable, sense 
folrar; dotat de dos butxaques en el pit i dos en els faldons. Amb caputxa d’ús a discreció de 
l’usuari. Tancat amb cremalleres i clips. Fabricat en els colors: verd, groc i taronja, a escollir. Amb 
marca CE., segon normes E.P.I. 
 
Obligació de la seva utilització 
En temps humit o plujós, a voluntat de l’usuari. 
Àmbit d’obligació de la seva utilització 
Tota l’obra. 
Els que estan previstos per a que utilitzen el “comando impermeable”: 

- Encarregats, capatassos. 
- Personal tècnic d’amidaments i topografia. 
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- Jefatura d’obra i els seus ajudants. 
- Direcció Facultativa. 
- Personal en general de l’obra. 

 
 
Faixa de protecció contra les vibracions 
 
Especificació tècnica 
Unitat de faixa elàstica contra les vibracions de protecció de cintura i vèrtebres lumbars. Fabricada 
en diverses talles, per a protecció contra moviments vibratoris o oscil·latoris. Confeccionada amb 
material elàstic sintètic i lleuger; ajustable mitjançant tancaments "velkro". Amb marca CE., segon 
normes E.P.I. 
Obligació de la seva utilització 
En la realització de treballs amb o sobre màquines que transmetin al cos vibracions, segon el 
contingut del "anàlisis de riscos" de la "memòria". 
 
Àmbit d’obligació de la seva utilització 
Tota l’obra. 
Els que estan obligats a la utilització de faixa de protecció contra les vibracions: 

- Peons especialistes que utilitzen martells pneumàtics. 
- Conductors de les màquines per al moviment de terres. 
- Conductors dels motovolquetes autopropulsats (dúmpers). 

 
 
 
3. SENYALITZACIÓ DE L’OBRA 

Aquesta senyalització complirà amb el contingut del Real Decreto 485 del 14 de abril de 1.997, que 
no es reprodueix per economia documental. Desenvolupa els preceptes específics sobre 
senyalització de riscos en el treball segon la Llei 31 de 8 de novembre de 1.995 de Prevención de 
Riesgos Laborales. 
Aquests textos s'han de tenir per transcrits a aquest plec de condicions tècniques i particulars, com a 
normes d’obligat compliment.  
 
Descripció tècnica 
QUALITAT: Seran noves, a estrenar. Amb la finalitat d’economitzar costos s’escullen i valoren els 
models adhesius en tres mides comercialitzades: petit, mitjà i gran. 
Senyal de riscos en el treball normalitzada segon el Real Decreto 485 de 1.977 de 14 de abril. 
Amb la finalitat de no augmentar innecessàriament el text d’aquest plec de condicions de 
seguretat i salut, han de tenir per transcrites en ell, les literatures dels amidaments referents a la 
senyalització de riscos en el treball. La seva reiteració és innecessària. 
 
Normes per al muntatge de les senyals 
a) Les senyals s’ubicaran en zones visibles i necessàries. 
b) Està previst el canvi d’ubicació de cada senyal mensualment com a mínim per a garantir la seva 

màxima eficàcia. Es pretén que per integració en el "paisatge habitual de l’obra" no sigui 
ignorada pels treballadors. 

c) Les senyals romandran cobertes per elements opacs quan el risc, recomanació o informació que 
anuncien sigui innecessaris i no convingui per qualsevol causa la seva retirada. 

d) S’instal·larà en llocs i a les distancies que s’indiquen en els plans específics de senyalització. 
e) Es mantindrà permanentment un tall de neteja i manteniment de senyals, que garanteixi la seva 

eficàcia. 
 
Normes de seguretat d’ obligat compliment pels muntadors de la senyalització vial 
Es farà entrega als muntadors de les senyals del següent text i firmaran un rebut de recepció, que 
estarà arxivat a disposició del Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de 
l’obra i en el seu cas, de l’Autoritat Laboral. 
 

La tasca que realitzarà és molt important; del seu “buen hacer” depèn que no existeixin accidents 
en obra. Consideri que una senyal és necessària per avisar als seus companys de l’existència 
d’algun risc, perill o avis necessari per a la seva integritat física. 
La senyalització de riscos en el treball, no es munta de una forma capritxosa. Ha de seguir lo més 
exactament possible, els plans que li subministri l’Encarregat de Seguretat o el Coordinador de 
Seguretat i  Salut, que han sigut elaborats per tècnics i que compleixen amb les especificacions 
necessàries per a garantir la seva eficàcia. 
No improvisi el muntatge. Estudiï i replantegi el lloc de senyalització, segon els plans i normes de 
muntatge correcte que se li subministren. Si per qualsevol causa, observa que una o varies senyals 
no queden lo suficientment visibles, no improvisi, consulti amb l’Encarregat de Seguretat o amb el 
Coordinador de Seguretat i Salut, per a que li donin una solució eficaç, després, posi-la en pràctica. 
Avisi al Coordinador de Seguretat i Salut o a l’Encarregat de Seguretat per a que es canviï 
d’immediat el material usat o serialment deteriorat. En aquest projecte el material de seguretat 
s’abona; s’exigeix, per  tant, nou, a estrenar. 
Consideri que és vostè qui corre els riscos que anuncia la senyal mentre la instal·la. Aquest muntatge 
no pot realitzar-se a preu fet. 
Tingui sempre present, que la senyalització de riscos en el treball es munta, manté i desmunta per lo 
general, amb l’obra en funcionament. Que la resta dels treballadors no saben que es van a trobar 
amb vostè i que laboren confiadament. Són accions d’alto risc. Extremi les seves precaucions. 
Per a aquest treball i per la seva Seguretat, és obligatori que utilitzi el següent llistat d’equips de 
protecció individual: 

- Casc de seguretat, per evitar els cops al cap. 
- Roba de treball, preferiblement un "mono" amb butxaques tancats per cremallera, fabricat en 

cotó 100x100. 
- Guants de lona i cuir, per a protecció contra els objectes abrasius i mossegades en les mans. 
- Botes de seguretat, per a que li subjecti els turmells en els diversos moviments que ha de 

realitzar i evitar les relliscades. 
- Cinturó de seguretat, classe "C", que és l’especial per a que, en cas de possible caiguda al 

buit vostè no sofreixi lesiones importants. 
 
Ha de saber que tots els equips de protecció individual que se li subministren, han de tenir la 
certificació impresa de la marca "CE", que garanteix el compliment de la Norma Europea per a 
aquesta protecció individual. 
Per últim, desitjar-li èxit sense accidentes en la seva tasca, convençuts del seu recolzament a la 
seguretat i salut d'aquesta obra. 

 
 

4. SISTEMA APLICAT PER A L’EVALUACIÓ I DECISIÓ SOBRE LES ALTERNATIVES PROPOSADES PEL 
PLA DE SEGURETAT I SALUT 
 
L'autoria de l'estudi de seguretat i salut, per avaluar les alternatives proposades pel Contractista 
adjudicatari en el seu pla de seguretat i salut, utilitzarà els següents criteris tècnics: 
 
1º Respecte  a la protecció col·lectiva: 
 
a) El muntatge, manteniment, canvis de posició i retirada d’una proposta alternativa, no tindrà més 

riscos o de major entitat, que els que té la solució d’un risc decidida en aquest treball.  
b) La proposta alternativa, no exigirà fer un major nombre de maniobres que les exigides per la que 

pretén substituir; es considera que: a major nombre de maniobres, major quantitat de riscos. 
c) No pot ser substituïda per equips de protecció individual. 
d) No augmentarà els costos econòmics previstos. 
e) No implicarà un augment del temps d’execució d’obra. 
f) No serà de qualitat inferior a la prevista en aquest estudi de seguretat i salut. 
g) Les solucions previstes en aquest estudi de seguretat, que estiguin comercialitzades amb 

garanties de bon funcionament, no podran ser substituïdes per un altre de tipus artesanal, 
(fabricades al taller o a l’obra), llevat de que aquestes es justifiquin mitjançant un càlcul exprés, 
la seva representació en plans tècnics i la firma d’un tècnic competent. 
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2º Respecte als equips de protecció individual: 
 
a) Les propostes alternatives no seran d’inferior qualitat a les previstes en aquest estudi de seguretat. 
b) 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 decidida en 
aquest estudi de seguretat. 

 
3º Respecte a altres assumptes: 
 
a) El pla de seguretat i salut, ha de contestar fidelment a totes les obligacions contingudes en 

aquest estudi de seguretat i salut. 
b) El pla de seguretat i salut, reproduirà l’estructura d’aquest estudi de seguretat i salut, amb la 

finalitat d’abreviar en tot lo possible, el temps necessari per realitzar l’anàlisi i procedir als tràmits 
d’aprovació. 

c) El pla de seguretat i salut, subministrarà el "pla d’execució de l’obra" que proposa el Contractista 
adjudicatari com a conseqüència de l’oferta d’adjudicació de l’obra, que tindrà com a mínim, 
totes les dades que conté el d’aquest estudi de seguretat i salut. 

 
 

5. CONDICIONS DE SEGURETAT DELS MEDIS AUXILIARS, MÀQUINES I EQUIPS 

 
Es prohibeix el muntatge dels medis auxiliars, màquines i equips, de forma parcial; és a dir, omitint 
l’ús d’algú o varis dels components amb els que es comercialitzin per a la seva funció. 
L’ús, muntatge i conservació dels medis auxiliars, màquines i equips, es farà seguint estrictament les 
condicions de muntatge i utilització segura, contingudes en el manual d’ús editat pel seu fabricant. 
Tots els medis auxiliars, màquines i equips a utilitzar en aquesta obra, tindran incorporats els seus 
propis dispositius de seguretat exigibles per aplicació de la legislació vigent. Es prohibeix 
expressament la introducció en el recinte de l’obra, de medis auxiliars, màquines i equips que no 
compleixin la condició anterior. 
Si el mercat de medis auxiliars, màquines i equips, ofereix productes amb la marca "CE", el 
Contractista adjudicatari, en el moment d’efectuar l’estudi per a la presentació de l’oferta 
d’execució de l’obra, ha de tenir-los presents i intentar incloure'ls, perquè són per si mateixos, més 
segurs que els que no la posseeixen. 
 
 
 
6. CONDICIONS TÉCNIQUES DE LES INSTAL·LACIONS PROVISIONALS PER ALS TREBALLADORS I 

ÀREES AUXILIARS D’EMPRESA 

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

- mòduls prefabricats, o 
- construïdes a l’obra. 

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

- vestuaris amb una superfície de 2 m2 per treballador, alçada mínima de 2,30 m. I estaran 
equipats amb seients i casellers individuals. 

- lavabos que poden estar situats als vestuaris, essent la dotació mínima d’un lavabo per cada 
10 treballadors. 

- dutxes, igual  que els lavabos, es poden ubicar als vestuaris amb una dotació mínima d’una 
dutxa per cada 10 treballadors. 

- inodors que no s’han de comunicar directament amb els vestuaris i la seva dotació mínima 
serà de : un inodor per  cada 25 treballadors i un inodor per cada 15 treballadores.  Les 
dimensions mínimes dels mateixos seran de 1 x 1,20 m. i de 2,30 m. d’alçada. 

- menjador que haurà de disposar d’un escalfaplats, pica, galleda de  la brossa, ventilació, 
calefacció i il·luminació. 

  
Els mòduls prefabricats s’acostumen a agrupar en: mòduls sanitaris (dutxa, lavabo i inodor), i mòduls 
de vestuari, acoblant-se els mòduls de manera que pugui haver accés directe d’un mòdul a l’altre. 
Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar construïdes a l’obra, si el solar ho permet s’han de construir a 
prop de l’accés, perquè el treballador es pugui canviar abans d’incorporar-se al treball. 
 
Independentment d’aquestes instal·lacions, si l’obra ho permet, també s’han de construir les oficines 
de la obra que han de complir a cada moment la idoneïtat en relació a la il·luminació, la 
climatització segons la temporada. 
Respecte al personal d’oficina s’ha de considerar, també, la instal·lació de lavabos i inodors. 
S’ha de preveure un magatzem d’eines, estris, petita maquinària i equips de protecció personal  i 
col·lectiva. 
S’ha de preveure una zona d’aparcament per als cotxes del personal d’oficina i d’obra, si l’obra ho 
permet.  
S’han  de preveure zones d’estacionament de vehicles que subministren material i maquinària a 
l’obra, i en el posat que estiguin estacionats limitant la circulació viària, s’haurà de demanar permís 
municipal. Es senyalitzarà la prohibició d’estacionament de vehicles aliens a l’obra, i si calgués, s’ha 
de limitar la zona amb tanques per vianants, convenientment senyalitzades mitjançant balises 
destellants durant la nit. 
 
Les tasques a realitzar en la implantació de l’obra es realitzaran abans del inici de la mateixa, es 
col·locarà el tancat de l’obra, la senyalització necessària tant de seguretat com de trànsit. 
 
Instal·lacions 
a) De fontaneria per a aigua calenta i freda i evacuació, amb les oportunes aixetes, buneres, 

baixants, aparells sanitaris i dutxes, calculades en el quadre informatiu. Totes les conduccions 
estan previstes en "PVC". 

b) D’electricitat, executant-la des del quadre de distribució, dotat d’interruptors magnetotèrmics i 
diferencial de 30 mA., amb manega contra la humitat, dotada de fil de pressa de terra. Es 
calcula un endoll per a cada dos lavabos.  

 
Connexions de serveis: energia elèctrica, aigua potable 
El subministre d’energia elèctrica al començament de l’obra i abans de que es realitzi l’oportuna 
connexió elèctrica de l’obra, es realitzarà mitjançant la posta en funcionament d’un grup 
electrogen generador trifàsic, accionat per un motor de gas-oil. La connexió d’aigua potable, es 
realitzarà a la canonada de subministre especial per a l’obra, que té idèntic tractament econòmic 
que el descrit en el punt anterior. 
 
 
 
 
 
 
7. MANTENIMENT, CANVIS DE POSICIÓ, REPARACIÓ I SUBSTITUCIÓ DE LA PROTECCIÓ 
COL·LECTIVA I DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
El Contractista adjudicatari proposarà al Coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l’execució de l’obra, dins del seu pla de seguretat i salut, un "programa d’avaluació" del grau de 
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compliment de lo disposat en el text d’aquest plec de condicions en matèria de prevenció de riscos 
laborals, capaç de garantir l’existència de la protecció decidida en el lloc i temps previstos, la seva 
eficàcia preventiva real i el manteniment, reparació i substitució, en el seu cas, de totes les 
proteccions que s’han decidit utilitzar.  
Aquest programa contindrà com a mínim: 
 
1. La metodologia a seguir segon el propi sistema de construcció del Contractista adjudicatari. 
2. La freqüència de les observacions o dels controls que realitzarà. 
3. Els itineraris per a les inspeccions planejades. 
4. El personal que preveu utilitzar en aquestes tasques. 
5. L’informe anàlisis de l’evolució dels controls efectuats. 
 
 
 
8. CONTROL D’ENTREGA DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
El Contractista adjudicatari, inclourà en el seu "pla de seguretat i salut", el model de la "part de 
lliurament d’equips de protecció individual" que tingui per costum utilitzar en les seves obres. Si no el 
posseeix haurà de composar-lo i presentar-lo a l’aprovació del Coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l’execució de l’obra. Contindrà com a mínim les següents dades: 
 
1. Número del part. 
2. Identificació del Contractista principal. 
3. Empresa afectada pel control, sigui principal, subcontractista o autònoma. 
4. Nom del treballador que rep els equips de protecció individual. 
5. Ofici o tasca que desenvolupa. 
6. Categoria professional. 
7. Llistat dels equips de protecció individual que rep el treballador. 
8. Signatura del treballador que rep l’equip de protecció individual. 
9. Signatura i segell de l’empresa principal. 
 
 
 
9. PERFILS HUMANS DEL PERSONAL DE PREVENCIÓ 
 
Encarregat de Seguretat i Salut 
En aquesta obra, amb la finalitat de poder controlar dia a dia i puntualment la prevenció i 
protecció decidides, és necessària l’existència d’un Encarregat de Seguretat, que serà contractat 
pel Contractista adjudicatari de l’obra, amb càrrec a lo definit, en els amidaments i pressupost 
d’aquest estudi de seguretat i salut. 
 
Perfil del lloc de treball de l’Encarregat de Seguretat: 
Auxiliar Tècnic d’obra, amb capacitat d’entendre i transmetre els continguts del pla de seguretat i 
salut. 
Amb capacitat de dirigir als treballadors de la Quadrilla de Seguretat i salut. 
 
Funcions de l’Encarregat de Seguretat 
L’autoria d’aquest estudi de seguretat i salut, considera necessària la presència continua en obra 
d’un Encarregat de Seguretat que garanteixi amb la seva labor quotidiana, els nivells de prevenció 
plasmats en aquest estudi de seguretat i salut amb les següents funcions tècniques, que es 
defineixen en el conjunt de riscos i prevenció detectades per l’obra. 
 
1. Seguirà les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de 

l’obra. 
2. Informarà puntualment de l’estat de la prevenció que desenvolupa el Coordinador en matèria 

de seguretat i salut durant l’execució de l’obra. 
3. Controlarà i dirigirà, el muntatge, manteniment i retirada de les proteccions col·lectives. 

4. Dirigirà i coordinarà la quadrilla de seguretat i salut. 
5. Controlarà les existències i consums de la prevenció i protecció decidida en el pla de seguretat i 

salut aprovat i lliurarà als treballadors i visites els equips de protecció individual. 
6. Mesurarà el nivell de la seguretat de l’obra, complimentant les llistes de seguiment i control, que 

lliurarà a la jefatura d’obra per al seu coneixement i al Coordinador en matèria de seguretat i 
salut durant l’execució de l’obra, per a que prengui les decisions oportunes. 

7. Realitzarà els amidaments de les certificacions de seguretat i salut. 
  
 
10. NORMES D’ACEPTACIÓ DE RESPONSABILITATS DEL PERSONAL DE PREVENCIÓ 
 
1. Les persones designades ho seran amb la seva expressa conformitat, una vegada conegudes les 

responsabilitats i funcions que accepten. 
2. El pla de seguretat i salut, recollirà el següent document per que sigui signat pels respectius 

interessats.  
 

Nom del lloc de treball de prevenció: 
 
Data: 
 
Activitats que ha de desenvolupar: 
 
Nom de l’interessat: 
 
Signatures: La Direcció Facultativa de Seguretat i Salut. El cap d’obra. Accepto el 
nomenament, L’interessat. 
 
Segell del Constructor adjudicatari: 

 
3. Aquests documents, es signaran per triplicat. L’original quedarà arxivat a l’oficina de l’obra. La 

primera còpia, es lliurarà firmada i segellada en original, a la Direcció Facultativa de Seguretat i 
Salut; la tercera còpia, es lliurarà firmada i segellada en original a l’interessat. 

 
 
 
11. NORMES D’AUTORIZACIÓ DE LÚS DE MAQUINÀRIA I DE LES MÀQUINES EINES 
 
S’implanta en aquesta obra l’obligació real d’estar autoritzat a utilitzar una màquina o una 
determinada màquina eina. 
 
1. El Contractista adjudicatari, queda obligat a compondre el següent document, recollir-lo en el 

seu pla de seguretat i posar-lo en pràctica:  
 

DOCUMENT D’AUTORITZACIÓ D’UTILITZACIÓ DE LES MÀQUINES I DE LES MÀQUINES 
EINES. 
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Data: 
 
Nom de l’interessat que queda autoritzat: 
 
Se li autoritza l’ús de les següents màquines per estar capacitat (llistat de màquines 
que pot utilitzar): 
 
 
Signatures:   
 
 
          L’interessat.                         El  cap d’obra. 
 
 
Segell de constructor adjudicatari. 

 
2. Aquests documents es signaran per triplicat. L’original quedarà arxivat en l’oficina de l’obra. La 

còpia, es lliurarà signada i segellada en original al Coordinador en matèria de seguretat i salut 
durant l’execució de l’obra; la tercera còpia, es lliurarà signada i segellada en original a 
l’interessat. 

 
 
 
12. OBLIGACIONS DEL CONTRATISTA ADJUDICATARI EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT 
 
1. Complir i fer complir en obra, totes les obligacions exigides per la legislació vigent de l’Estat 

Espanyol i les seves Comunitats Autònomes, referida a la seguretat i salut en el treball i 
concordants, d’aplicació a l’obra. 

2. Elaborar en el menor temps possible i sempre abans de començar l’obra, un pla de seguretat 
complint amb l’articulat del Real Decreto: 1.627/1.997 de 24 de octubre. 

3. Incorporar al pla de seguretat i salut, el "pla d’execució de l’obra" que pensa seguir. 
4. Presentar el pla de seguretat a l’aprovació de l’autor d’aquest estudi de seguretat i salut abans 

del començament de l’obra. 
5. Lliurar el pla de seguretat aprovat, a les persones que defineix el Real Decreto 1.627/1.997 de 24 

de octubre. 
6. Notificar al Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra, amb quinze 

dies d’antelació, la data en la que pensa començar els treballs, amb la finalitat de que pugui 
programar les seves activitats i assistir a la signatura de l’acta de replanteig, doncs aquest 
document, és el que posa en vigència el contingut del pla de seguretat i salut que s’aprovi. 

7. En el cas de que pugui existir alguna diferència entre els pressupostos de l’estudi i el del pla de 
seguretat i salut que presenti el Contractista adjudicatari, acordar les diferències i donar-li la 
solució més oportuna, abans de la signatura de l’acta de replanteig. 

8. Transmetre la prevenció continguda en el pla de seguretat i salut aprovat, a tots els treballadors 
propis, subcontractistes i autònoms de l’obra i fer-los complir amb les condicions i prevenció en ell 
expressades. 

9. Lliurar a tots els treballadors de l’obra independentment de la seva afiliació empresarial principal, 
subcontractada o autònoma, els equips de protecció individual definits en aquest plec de 
condicions. 

10. Muntar a temps totes les proteccions col·lectives definides en el plec de condicions tècniques i 
particulars del pla de seguretat i salut aprovat,  mantenir-la en bon estat, canviar-la de posició i 
retirar-la. 

11. Muntar a temps les instal·lacions provisionals per als treballadors, mantenir-les en bon estat, 
realitzar la reposició del material fungible i la retirada definitiva. 

12. Complir fidelment amb lo expressat en el plec de condicions tècniques i particulars del pla de 
seguretat i salut aprovat. 

13. Informar d’immediat dels accidents: lleus, greus, mortals o sense víctimes al Coordinador en 
matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra. 

14. Disposar en aplec d’obra, abans de ser necessària la seva utilització, tots els articles de prevenció 
continguts i definits en aquest estudi de seguretat i salut. 

15. Col·laborar amb la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut, en la solució tècnic preventiva, dels 
possibles imprevistos del projecte o motivats pels canvis d’execució decidits durant l’execució de 
l’obra.  

16. Incloure en el pla de seguretat i salut que presentarà per a la seva aprovació, les mesures 
preventives implantades en la seva empresa i que són pròpies del seu sistema de construcció. 

17. Compondre en el pla de seguretat i salut l’anàlisi inicial dels riscos tal i com exigeix la Llei 31 de 8 
de novembre de Prevención de Riesgos Laborales, per a que sigui conegut per la Direcció 
Facultativa de Seguretat i Salut. 

18. Durant el transcurs de l’execució de l’obra, realitzar i donar compte al Coordinador en matèria 
de seguretat i salut durant l’execució de l’obra, l’anàlisi permanent de riscos al que com 
empresari està obligat per la Llei 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, amb la finalitat de 
prendre les decisions que siguin oportunes. 

 
 
13. CONDICIONS TÈCNIQUES DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS PER AL MANTENIMENT POSTERIOR DE 
LO CONSTRUÏT I NORMES DE PREVENCIÓ 
 

El R.D. 1627/97 de 24 de octubre, exigeix que a més dels riscos previsibles durant el transcurs de 
l’obra es contemplen també els riscos i mesures correctives corresponents als treballs de reparació, 
conservació i manteniment de les obres construïdes. 
La dificultat per a desenvolupar aquesta part de l’Estudi de Seguretat i Salut Laboral estreba en que 
en la majoria dels casos no existeix una planificació per al manteniment, conservació i 
entreteniment i, per una altra banda, és difícil fer la previsió de quins elements han de ser reparats. 
L’experiència demostra que els riscos que apareixen en les operacions de manteniment i 
conservació són molt similars als que apareixen en el procés constructiu, és per això que remetrem a 
cadascun dels epígrafs dels desenvolupats en l’Estudi de Seguretat i Salut Laboral, en els que es 
descriuen els riscos específics per a cada fase de l’obra.  
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PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. PART I 

 
En la redacció d'aquest estudi s'ha tingut en compte la legislació en matèria de seguretat 
relacionada en la segona part d'aquest plec, i en especial la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de 
Prevenció de Riscos Laborals, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, segons el qual 
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció. 
 
Aquest estudi de seguretat i salut forma part del projecte d'execució d'obra o, en el seu cas, del 
projecte d'obra, és coherent amb el contingut del mateix i recull les mesures preventives 
adequades als riscos que comporti la realització de l'obra. 
 
A tals efectes, el pressupost de l'estudi de seguretat i salut ha d'anar incorporat al pressupost general 
de l'obra com un capítol més del mateix. 
 
No s'inclouen en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut els costos exigits per a la correcta 
execució dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics 
generalment admesos, emanats d'organismes especialitzats. 
 
Els amidaments, qualitats i valoracions recollides en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut 
podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel contractista en el pla de 
seguretat i salut a que es refereix l'article 7 de RD, prèvia justificació tècnica convenientment 
motivada, sempre que no suposi disminució de l'import total, ni dels nivells de protecció continguts 
en l'estudi. 
 
Segons el RD, el promotor està obligat a que en la fase de redacció del projecte s'elabori un estudi 
de seguretat i salut en els projectes d'obres, quan en l'elaboració del projecte d'obra intervinguin 
diversos projectistes, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i de salut 
durant l'elaboració del projecte d'obra. 
 
La designació dels coordinadors no eximeix al promotor de les seves responsabilitats. 
 
 
Visat de projectes (Art. 17 del RD 1627/97) 

La inclusió en el projecte d'execució d'obra de l'estudi bàsic serà requisit necessari per al visat per 
part del Col·legi professional, per a l'expedició de la llicencia municipal i d'altres autoritzacions i 
tràmits per part de les Administracions publiques. 
 
En la tramitació per a l'aprovació dels projectes d'obres de les Administracions publiques es farà 
declaració expressa en l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent de la inclusió de 
l'estudi de seguretat i salut, o en el seu cas, de l'estudi bàsic. 
 
 
Pla de seguretat i salut (art. RD 1627/97) 

En aplicació de l'estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, de l'estudi bàsic, cada contractista 
elaborarà un pla de seguretat i salut en el treball en el que s'analitzen, estudien, desenvolupen i 
complementen les previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema 
d'execució de l'obra. En aquest pla s'inclouran les propostes de mesures alternatives de prevenció 
que el contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, que no podrà implicar 
disminució dels nivells de protecció previstos en l'estudi o estudi bàsic. En el cas de plans de 
seguretat i salut elaborats en aplicació de l'estudi de seguretat i salut les propostes de mesures 
alternatives de prevenció inclouran la seva valoració econòmica, que no podrà implicar disminució 
de l'import total, d'acord amb el segon paràgraf de l'apartat 4 de l'article 5 del RD. 
 

El pla de seguretat i salut serà composat pel Contractista adjudicatari, complint els següents 
requisits: 

 
1. Complirà les especificacions del Real Decreto 1.627/1.997 i concordants. El contractista 

adjudicatari de l’obra queda obligat a introduir en el Pla de Seguretat i Salut les seves Normes de 
Prevenció d’Empresa. Si no compleix amb aquest requisit, el Pla de Seguretat no podrà ser 
aprovat. 

2. Respectarà escrupolosament el contingut de tots els documents integrants d’aquest estudi de 
seguretat i salut, limitant-se a realitzar l’adaptació a la tecnologia de construcció que és pròpia 
del Contractista adjudicatari, analitzant i completant tot allò que cregui per a aconseguir el 
compliment dels objectius continguts en aquest estudi de seguretat i salut.  

3. Respectarà l’estructura d’aquest estudi de seguretat i salut. 
4. Subministrarà plànols de qualitat tècnica, plànols d’execució d’obra amb els detalls oportuns per 

a la seva millor comprensió. 
5. No contindrà croquis dels anomenats "fitxes de seguretat" de tipus genèric. 
6. No podrà ser substituït per ningú altre tipus de document, que no s’ajusti a lo especificat en els 

apartats anteriors. 
7. El nom de la obra que preveu, apareixerà en el encapçalament de cada pàgina i en el caixetí 

identificatiu de cada plànol. 
8. Tots els seus documents: memòria, plec de condiciones tècniques i particulars, amidaments y 

pressupost, estaran segellats en la seva última pàgina amb el segell oficial del contractista 
adjudicatari de l’obra. Els plànols, tindran impresos el segell mencionat en el seu caixetí 
identificatiu o caràtula. 

 
Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors 
autònoms, el promotor, abans de l'inici dels treballs o tan aviat com es verifiqui aquesta 
circumstancia, designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 
 
La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del projecte 
d'obra i durant l'execució de l'obra podrà recaure en la mateixa persona. 
 
El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en 
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 
 
En el cas d'obres de les Administracions públiques, el pla amb el corresponent informe del 
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, s'elevarà per a la seva 
aprovació a l'Administració publica que hagi adjudicat l'obra. 
 
Quan no sigui necessària la designació del coordinador, les funcions que se li atribueixen en els 
paràgrafs anteriors seran assumides per la direcció facultativa. 
Així mateix, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent de la direcció 
facultativa. 
 
Els contractistes i els subcontractistes dels coordinadors, de la direcció facultativa i del promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als subcontratctistes. 
 
 
Llibre d'incidències (Art. 13 del RD 1627/97) 

En cada centre de treball existirà, amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, 
un llibre d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a tal efecte. Facilitat pel Col·legi 
Professional al que pertanyi el tècnic que hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut. En les obres de les 
Administracions publiques ho facilitarà l'oficina de supervisió de projectes o òrgans equivalent. 
 
El llibre d'incidències haurà d'estar sempre en l'obra, i estarà en poder del coordinador en matèria 
de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no fos necessària la designació de 
coordinador, en poder de la direcció facultativa, i el tindrà a disposició de: la Direcció Facultativa 
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de l’obra; Encarregat de Seguretat; Comitè de Seguretat i salut; Inspecció de Treball i Tècnics i 
Organismes de prevenció de riscos laborals de les Comunitats Autònomes. 
 
En aquest llibre hi podran accedir la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i subcontractistes 
i els treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de 
prevenció de les empreses intervintents en l'obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels 
òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les Administracions publiques 
competents, que podran fer anotacions en ell, relacionades amb les finalitats que al llibre se li 
reconeixen. 
 
Qualsevol anotació al llibre d’incidències per part del coordinador de seguretat i salut (o si no n’hi 
ha, per la direcció facultativa [DF]), s’ha de notificar tant al contractista afectat, com als 
representants dels treballadors.  
Únicament s’ha de fer arribar (en un termini màxim de 24 hores) una còpia de l’anotació a la 
Inspecció de Treball de la Seguretat Social quan aquesta anotació sigui un incompliment 
d’advertències anotades prèviament, un incompliment de mesures de seguretat, o quan es paralitzi 
la totalitat o part de l’obra per haver-se apreciat circumstàncies de risc greu i imminent per a la 
seguretat i la salut dels treballadors, tal com estableix l’article 14 d’aquest RD. En tot cas s’ha 
d’especificar si l’anotació efectuada implica una reiteració d’un advertiment o observació anterior 
o si, per contra, es tracta d’una nova observació.”  
Encara que la nova normativa no ho digui expressament, entenem que també en cas d’accident 
s’hauria de continuar complint l’obligació de notificació, especialment quan es tracti d’un accident 
per manca de mesures de seguretat. Si, per contra, es tracta d’una nova advertència, no cal 
enviar-la a la Inspecció de Treball.  
 
 
Obertura del centre de treball (Art.19 del RD 1627/97) 

L'obertura del centre de treball haurà de comunicar-se a l'autoritat laboral, i haurà d'incloure el pla 
de seguretat i salut al que es refereix l'article del RD 1627/97.                                 
 
El pla de seguretat i salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat Social 
i dels tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en les Administracions 
públiques competents.  
Serveis de prevenció 
 
Segons el Reial Decret 39/1997, de 17 de Gener, s’aproba el Reglament dels Serveis de prevenció, 
els quals en el sector de la construcció són obligatoris. 
 
Les possibilitats de l’estructura per part del contractista dels serveis de prevenció depenen del tipus 
d’empresa (Reial Decret).  
 

- L’empresari assumeix tota la prevenció 
- Designació dels treballadors encargats de la prevenció 
- Servei de prevenció propi 
- Servei de prevenció aliè 
- Servei de prevenció mancomunat. 

 
Les àrees de prevenció que s’han de cobrir obligatoriament són les següents: 

- Seguretat 
- Higiene industrial 
-  Ergonimia i psicosociologia 
- Medicinad’empresa 

 
 
 
Compliment del RD 1109/2007, desenvolupament de la Llei 32/2006 Reguladora de la 
subcontractació al sector de la construcció 

 
El contractista principal haurà de complir el RD 1109/2007, de 24 d’ agost, pel qual es desenvolupa 
la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació al Sector de la Construcció, 
aplicable a les obres iniciades a partir del 19 d’abril del 2007. 
 
Els principals aspectes que contempla la Llei són: 
 
1- El Registre d’Empreses Acreditades 
 
Les empreses que pretenguin ser contractades o subcontractades per a treballs en una obra de 
construcció haurien d'estar inscrites en el Registre d'Empreses Acreditades.  
A aquest efecte, les empreses, amb caràcter previ a l'inici de la seva intervenció en el procés de 
subcontractació en el Sector de la Construcció com contractistes o subcontractistes i 
conformement al model establert en l'annex I.A del RD 1109/2007, sol·licitaran la seva inscripció en 
el Registre depenent de l'autoritat laboral competent.  
 
Procediment de la inscripció: La sol·licitud d'inscripció es dirigirà al Registre d'Empreses Acreditades 
dependent de l'autoritat laboral competent, podent presentar-se en qualsevol dels llocs previstos en 
l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
 
2- El Llibre de Subcontractació 
 

1. Obligatorietat del 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 que 
s'insereix com annex III.  

 
2. Habilitació del Llibre de Subcontractació: El Llibre de Subcontractació serà habilitat per 

l'autoritat laboral corresponent al territori que s'executi l'obra. L'habilitació consistirà en la 
verificació que el Llibre reuneix els requisits establerts en aquest reial decret.  

 
3. Contingut del Llibre de Subcontractació: El contractista haurà de dur el Llibre de 

Subcontractació en ordre, al dia i conformement a les disposicions contingudes en la Llei 
32/2006, de 18 d'octubre, i en aquest reial decret. En dit llibre 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 model inclòs en l'annex III d'aquest reial decret 
i en l'article 8.1 de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre. 

 
4. Obligacions i drets relatius al Llibre de Subcontractació: El contractista haurà de conservar el 

Llibre de Subcontractació en l'obra de construcció fins a la completa terminació de l'encàrrec 
rebut del promotor. Així mateix, haurà de conservar-lo durant els cinc anys posteriors a 
l’acabament de la seva participació en l'obra. 

 
3- Règim de la subcontractació.  
 
Amb caràcter general, el règim de la subcontractació en el sector de la construcció serà el 
següent:  
 
El promotor podrà contractar directament a quants contractistes estimi oportú ja siguin persones 
físiques o jurídiques.  
 
El contractista podrà contractar amb les empreses subcontractistes o treballadors autònoms 
l'execució dels treballs que hagués contractat amb el promotor.  
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El primer i segon subcontractistes podran subcontratar l'execució dels treballs que, respectivament, 
tinguin contractats, però no en els supòsits previstos en la lletra f) del present apartat.  
 
El tercer subcontractista no podrà subcontractar els treballs que hagués contractat amb altre 
subcontractista o treballador autònom.  
 
El treballador autònom no podrà subcontractar els treballs a ell encomanats ni a altres empreses 
subcontractistes ni a altres treballadors autònoms.  
 
Així mateix, tampoc podran subcontractar els subcontractistes, l'organització productiva dels quals 
posada en ús en l'obra consisteixi fonamentalment en l'aportació de mà d'obra, entenent-se per tal 
la que per a la realització de l'activitat contractada no utilitza més equips de treball propis que les 
eines manuals, incloses les motoritzades portàtils, encara que contin amb el suport d'altres equips de 
treball diferents dels assenyalats, sempre que aquests pertanyin a altres empreses, contractistes o 
subcontractistes, de l'obra.  
 
4- Les regles de còmput dels percentatges de treballadors indefinits 
 
Percentatge mínim de treballadors contractats amb caràcter indefinit: Les empreses que siguin 
contractades o subcontractades habitualment per a la realització de treballs en obres del Sector de 
la Construcció haurien de contar, en els termes que s'estableixen en aquest capítol, amb un nombre 
de treballadors contractats amb caràcter indefinit no inferior al 30 per cent de la seva plantilla.  
 
Còmput transitori del percentatge mínim de treballadors contractats amb caràcter indefinit: El 
percentatge mínim de treballadors indefinits que es fa referència en l'article 11 de la llei 32/2006 
s'exigirà segons la següent escala:  
 
El 10 per cent des de l'entrada en vigor d'aquest reial decret fins al 19 d'octubre de 2008. 
El 20 per cent des del 20 d'octubre de 2008 fins al 19 d'abril de 2010. 
El 30 per cent a partir de 20 d'abril de 2010. 
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PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. PART II 

 
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: 
 
Aspectes generals. 
 
 REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL. O.M. 31 de gener de 1.940 B.O.E. 3 de febrer de 

1.940, en vigor capítol VII. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN ELS LLOCS DE TREBALL. R.D. 486/1.997 de 14 

d'abril de 1997. 
 REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL A LA INDÚSTRIA DE LA   CONSTRUCCIÓ. O.M. 20 

de Maig de 1.952 B.O.E. 15 de Juny de 1.958. 
 PRESCRIPCIONS DE SEGURETAT A LA INDÚSTRIA DE L'EDIFICACIÓ. Conveni O.I.T. 23 de Juny de 

1.937, ratificat el 12 de Juny de 1.958. 
 ORDENANÇA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓ, VIDRE I CERÀMICA. O.M. 28 d'Agost de 1.970. 

B.O.E. 5,7,8,9 de Setembre de 1.970, en vigor capítols VI i XVI. 
 ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL. O.M. 9 de Març de 1.971. B.O.E. 16 

de Març de 1.971, en vigor parts del títol II. 
 REGLAMENT D'ACTIVITATS MOLESTES, NOCIVES INSALUBRES I PERILLOSES. D.2414/1.961 de 30 de 

Novembre B.O.E. 7 de Desembre de 1.961. 
 ORDRE APROVACIÓ DE MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. O. 12 

de Gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de Gener de 1998. 
 REGULACIÓ DE LA JORNADA DE TREBALL, JORNADES ESPECIALS I DESCANS. R.D. 2.001/1.983 de 

28 de Juliol B.O.E. 3 d'Agost de 1.983. 
 ESTABLIMENT DE MODELS DE NOTIFICACIÓ D'ACCIDENTS DE TREBALL. O.M. 16 de Desembre de 

1.987 B.O.E. 29 de Desembre de 1.987. 
 LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. L. 31/1995 de Novembre B.O.E. 10 de Novembre de 

1995. 
 REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ. R.D. 39/1997 de 17 de Gener de 1997 B.O.E. 31 de 

Gener de 1997, modificat pel RD 337/2010. 
 Llei 32/2006, de 18 d'octubre, regulació en el sector de la construcció. 
 SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL. R.D. 485/1997 de 14 d`abril de 1997 B.O.E. 23 

d'Abril de 1997. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT ALS CENTRES DE TREBALL. R.D. 486/1997 de 14 

d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA MANIPULACIÓ MANUAL DE 

CÀRREGUES QUE IMPLIQUIN RISCOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARS, PELS TREBALLADORS. R.D. 
487/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES AL TREBALL QUE INCLOUEN PANTALLES DE 
VISUALITZACIÓ. R.D. 488/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. de 23 d'Abril de 1997. 

 FUNCIONAMENT DE LAS MÚTUES D'ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES PROFESSIONALS DE LA 
SEGURETAT SOCIAL I DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. O. 
de 22 d'Abril de 1997 B.O.E. de 24 d'Abril de 1997. 

 PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCOS RELACIONATS AMB L'EXPOSICIÓ A AGENTS 
BIOLÒGICS DURANT EL TREBALL. R.D. 664/1997 de 12 de Maig B.O.E. de 24 de Maig de 1997. 

 EXPOSICIÓ A AGENTS CANCERÍGENS DURANT EL TREBALL. R.D. 665/1997 de 12 de Maig B.O.E. de 
24 de Maig de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS 
D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. R.D. 773/1997 de 30 de maig B.O.E. de 12 de Juny de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS DELS 
EQUIPS DE TREBALL. R.D. 1215/1997  de 18 de Juliol B.O.E. de 7 d'Agost de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DESTINADES A PROTEGIR LA SEGURETAT I LA SALUT DELS TREBALLADORS EN 
LAS ACTIVITATS MINERES. R.D. 1389/1997 de 5 de Setembre B.O.E. de 7 d'Octubre de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. R.D. 1627/1997 de 
24 d'Octubre B.O.E. de 25 d'Octubre de 1997. 

 NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION (N.T.E.) 
 
Condicions ambientals. 
 
 IL·LUMINACIÓ ALS CENTRES DE TREBALL. O.M. 26 d'Agost 1.940 B.O.E. 29 d'Agost de 1.940. 
 PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS FRONT ALS RISCOS DERIVATS DE L'EXPOSICIÓ AL SOROLL 

DURANT EL TREBALL. R.D. 1316/1.989, de 27 d'Octubre B.O.E. 2 de Novembre 1.989. 
 
Incendis 
 
 NORMA BÀSICA EDIFICACIONS NBE - CPI / 96. R.D. 2177/1.996, de 4 d'Octubre B.O.E. 29 

d'Octubre de 1.996. 
 ORDENANCES MUNICIPALS 
 
Instal·lacions elèctriques. 
 
 REGLAMENT DE LÍNIES AÈRIES D'ALTA TENSIÓ. D. 3151/1.968 de 28 de Novembre B.O.E. 27 de 

Desembre de 1.968. Rectificat: B.O.E. 8 de Març de 1.969. 
 REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ.  D. 2413/1.973 de 20 de Setembre B.O.E. 9 

d'Octubre de 1.973. 
 INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES. 
 
Maquinària. 
 
 REGLAMENT DE RECIPIENTS A PRESSIÓ. D. 16 d'Agost de 1.969 B.O.E. 28 d'Octubre de 1.969. 

Modificacions: B.O.E. 17 de Febrer de 1.972 i 13 de Març de 1.972. 
 EGLAMENT D'APARELLS D'ELEVACIÓ I MANTENIMENT DELS MATEIXOS. R.D. 2291/1.985 de 8 de 

Novembre B.O.E. 11 de Desembre de 1.985. 
 REGLAMENT D'APARELLS ELEVADORS PER A OBRES. O.M. 23 de Maig de 1.977 B.O.E. 14 de Juny 

de 1.977. Modificacions B.O.E. 7 de Març de     1.981 i 16 de Novembre de 1.981. 
 REGLAMENT DE SEGURETAT A LES MÀQUINES. R.D. 1495/1.986 de 26 de Maig B.O.E.21 de Juliol de 

1.986. Correccions B.O.E. 4 d'Octubre de 1.986. 
 I.T.C.-MIE-AEM1: ASCENSORS ELECTROMECÀNICS. O. 19 de Desembre de 1.985. B.O.E. 14 de 

Gener de 1.986. Correcció B.O.E. 11 de Juny de 1.986 i 12 de Maig 1.988. Actualització: O. 11 
d'Octubre de 1.988 B.O.E. 21 de Novembre de 1.988. 

 I.T.C-MIE-AEM2: GRUES TORRE DESMUNTABLES PER A OBRES.O. 28 de Juny de 1.988 B.O.E. 7 de 
Juliol de 1.988 Modificació O. 16 d'Abril de 1.990 B.O.E. 24 d'Abril de 1.990. 

 I.T.C-MIE-AEM3: CARRETES AUTOMOTRIUS DE MANUTENCIÓ. O.26 de Maig de 1.989 B.O.E. 9 de 
Juny de 1.989. 

 I.T.C-MIE-MSG1: MÀQUINES, ELEMENTS DE MÀQUINES O SISTEMES DE PROTECCIÓ FETS SERVIR. O. 8 
d'Abril de 1.991 B.O.E. 11 d'Abril de 1.991. 

 
Equips de protecció individual (EPI) 
 
 COMERCIALITZACIÓ I LLIURE CIRCULACIÓ INTRACOMUNITÀRIA DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ 

INDIVIDUAL. R.D. 1407/1992 de 20 Novembre de 1992 B.O.E. 28 de Desembre de 1992. Modificat 
per O.M de 16 de Maig de 1994 B.O.E. 1 de Juliol de 1994 y per R.D. 159/1995, de 3 de febrer 
B.O.E. 8 Març de 1995. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT Y SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS 
D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. R.D. 773/1.997 de 30 de maig de 1997 

 
Senyalitzacions. 
 
 DISPOSICIONS MÌNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL. R.D. 

485/1.997 B.O.E 14 d'abril de 1997 
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 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS. M.O.P.T. y M.A. Norma de Carreteras 8.3 - IC 
 
Varis. 
 
 QUADRE DE MALALTIES PROFESSIONALS. R.D. 1403/1.978 B.O.E. 25 d'Agost de 1.978. 
 CONVENIS COL·LECTIUS. 
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Relació de la Norma Espanyola (UNE-EN) respecte les E.P.I.S. 
 
Utilització d'Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997, del 30/05/1997 B.O.E. nº 140 

de 12/06/1997 
  
PROTECCIÓ DEL CAP  
Casc de seguretat. U.N.E.-E.N.  397: 1995 
  
EQUIPS DE PROTECCIÓ DELS ULLS  
Protecció individual dels ulls: Requisits. U.N.E.-E.N.  166: 1996 
Protecció individual dels ulls: Filtres per soldadura 
 i tècniques relacionades. 

U.N.E.-E.N.  169: 1993 

Protecció individual dels ulls: Filtres per ultravioletes. U.N.E.-E.N.  170: 1993 
Protecció individual dels ulls: Filtres per infrarojos. U.N.E.-E.N.  170: 1993 
  
PROTECCIÓ DE LES OÏDES  
Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. 
 Part 1: Orelleres. 

U.N.E.-E.N.  352-1: 1994 

Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. 
 Part 1: Taps. 

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

Protectors auditius. Recomanacions relatives a la selecció, 
us,precaucions de treball i manteniment. 

U.N.E.-E.N.  458: 1994 

  
PROTECCIÓ DE PEUS i CAMES  
Requisits y mètodes d'assaig per el calçat de seguretat, calçat de 
protecció i calçat de treball d'ús professional 

U.N.E.-E.N.  344: 1993 

Especificacions pel calçat de seguretat d'ús professional. U.N.E.-E.N.  345: 1993 
Especificacions pel calçat de protecció d'ús professional. U.N.E.-E.N.  346: 1993 
Especificacions pel calçat de treball d'ús professional. U.N.E.-E.N.  347: 1993 
 
PROTECCIÓ CONTRA LA CAIGUDA DES DE ALTURES .INCLOENT ARNESOS i CINTURONS 
Equips de protecció individual contra caiguda d'altures.Dispositiu de 
descens. 

U.N.E.-E.N.  341: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part 1:Dispositiu 
anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge rígida. 

U.N.E.-E.N.  353-1: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part 2:Dispositiu 
anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge flexible. 

U.N.E.-E.N.  353-2: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura.Elements de 
subjecció 

U.N.E.-E.N.  354: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura.Absorbidors de 
energia. 

U.N.E.-E.N.  355: 1993 

Equips de protecció individual per sostenir en posició de treball i 
prevenció de caigudes d'alçada. Sistemes de subjecció. 

U.N.E.-E.N.  358: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura.Dispositiu 
anticaigudes retràctils. 

U.N.E.-E.N.  360: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura.Arnesos 
anticaigudes. 

U.N.E.-E.N.  361: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura.Connectors. U.N.E.-E.N.  362: 1993 
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura.Sistemes 
anticaigudes. 

U.N.E.-E.N.  363: 1993 

Equips de protecció individual contra la caiguda d'altura.Requisits 
generals per instruccions d'us i marcat. 

U.N.E.-E.N.  365: 1993 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA 
Equips de protecció respiratòria. Màscares.Requisits, assaigs, marcat. U.N.E.  81 233: 1991 

E.N.    136: 1989 
Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces facials. Connexions U.N.E.  81281-1: 1989  

per rosca estàndard. E.N.    148-1: 1987 
Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials. Connexions 
per rosca central. 

U.N.E.  81281-2: 1989 
E.N.    148-2: 1987 

Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces facials. Connexions 
roscades de M45 x 3. 

U.N.E.  81281-3: 1992 
E.N.    148-3: 1992 

Equips de protecció respiratòria.Mascarilles. Requisits, assaigs, marcat. U.N.E.  81282 : 1991  
E.N.    140: 1989 

Equips de protecció respiratòria.Filtres contra partícules. Requisits, 
assaigs, marcat. 

U.N.E.  81284 : 1992 
E.N.    143: 1990 

Equips de protecció respiratòria.Filtres contra gasos i filtres mixtes. 
Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.  81285 : 1992 
E.N.    141: 1990 

Equips de protecció respiratòria amb mànega d'aire fresc provistos de 
màscara, mascareta o conjunt broquet.Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  138:1995 

Equips de protecció respiratòria amb línia d'aire comprimit per utilitzar-
se amb màscara, mascareta, o adaptador facial tipus broquet. 
Requisits, assaigs, marcat. 

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

Equips de protecció respiratòria. Semimàscares filtrants de protecció 
contra partícules. Requisits, assaigs, marcat. 

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

Equips de protecció respiratòria. Mascarilles autofiltrants amb vàlvules per protegir dels 
gasos o  
dels gasos i las partícules. Requisits, assaigs, marcat. 

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

PROTECCIÓ DE LES MANS
Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes. Part1:  
Terminologia i requisits de prestacions.

U.N.E.-E.N.  374-1:1995 

Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes. Part2:  
Determinació de la 
resistència a la penetració. 

U.N.E.-E.N.  374-2:1995 

Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes. Part3:  
Determinació de la resistència a la permeabilitat dels productes químics. 

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

Guants de protecció contra riscos mecànics. U.N.E.-E.N.  388:1995
Guants de protecció contra riscos tèrmics (calor i/o foc). U.N.E.-E.N.  407:1995 
Requisits generals pels guants. U.N.E.-E.N.  420:1995
Guants de protecció contra les radiacions ionitzants  i la contaminació radioactiva. U.N.E.-E.N.  421:1995 
Guants i manoples de material aïllant per treballs elèctrics. U.N.E.-E.N.  60903:1995

VESTUARI DE PROTECCIÓ
Robes de protecció. Requisits generals. U.N.E.-E.N.  340:1994 
Robes de protecció. Mètodes d'assaig: determinació del comportament dels materials a 
l'impacte de petites partícules de metall fos. 

U.N.E.-E.N.  348:1994 
E.N.    348: 1992 

Robes de protecció. Protecció contra productes químics líquids. Requisits de 
prestacions de les robes que ofereixin una protecció química a certes parts del cos. 

U.N.E.-E.N.  467:1995 

Robes de protecció utilitzades durant la soldadura i les tècniques connexes. Part1: 
requisits generals. 

U.N.E.-E.N.  470-1:1995 

Especificacions de robes de protecció contra riscos de quedar atrapat per peces de 
màquines en moviment. 

U.N.E.-E.N.  510:1994 

Roba de protecció. Protecció contra la calor i les flames. Mètode d'assaig per a la 
propagació limitada de la flama. 

U.N.E.-E.N.  532:1996 

  
 
 
Rubí, juliol de 2016  
 
 
 
 
 
Rafael Cárdenas Rodríguez       
Arquitecte 
 
 
 



Bastides de façana
Perspectiva

1. Barana de cantonada
2. Travesser
3. Diagonal de punt fix
4. Sòcol
5. Passador
6. Plataforma amb trapa
7. Diagonal amb brida
8. Barana
9. Escala d'alumini
10. Marc
11. Suport d'iniciació
12. Placa
13. Plataforma metàl·lica

Bastides de façana
Detalls

A. PERSPECTIVA
1. Placa
2. Diagonal
3. Travesser
4. Barana
5. Barana de cantonada
6. Marc
7. Plataforma
8. Plataforma amb trapa
9. Entornapeu
10. Entornapeu
11. Suplement barana
12. Peu de barana

B. DETALL



Metàl·liques sobre rodes
Perspectiva

1. Suplement telescòpic opcional

L = 1 / 5 H quan H sigui menor de 7,5 mts. 

L = 1 / 4 H quan H sigui superior de 7,5 mts.

OBSERVACIONS: En els castellets de bastides mòbils les rodes disposarán d´enclavaments( mordasses o 
passadors de fixació ).

Baranes de seguretat
Amb sergent 1



Baranes de seguretat
Amb sergent 2

A. Tipus 1
B. Tipus 2
C. Tipus 3

Marquesines
De fusta amb sergent

1. La longitud del voladís serà de 2.50 m. 
2. Es recomana una separació entre mordassa de 2 m. màxim. 

Els panys de taules es muntarán saltejats solapant unes amb altres.
3. Vista lateral



Marquesines
De fusta amb perfils metàl·lics

A. PLANTA
1. Bigues de fusta 20 x 9 cm.
2. Entaulonat  clavat
3. Tram inclinat 30
4. Tram horitzontal
5. Sostre o llosa
6. Tirant d´ancoratge al forjat

B. SECCIÓ
7. Entaulonat per clavat
8. Angulars soldats per a immobilització dels taulons biga. 
9. Sostre o llosa
10. Tirant d´ancoratge al forjat

Escales de mà
Detalls

A. ESCALES DE MÀ
1. Punt de recolzament
2. Esglaons engalavernats
3. Travesser d'una sola peça
4. Base
5. Fins a 5 m. màxim per escales simples

Fins a 7 m. per escales reforçades
6. Mínim 1 m.

B. MECANISMES ANTILLISCANTS
C. SUBJECCIÓ A LA PART SUPERIOR



Tanques
Tanca peatonal

A. Planta
B. Alçat
C. Perfil

Baixants d'enderrocs
Esquema 1

A. PERSPECTIVA
1. FALCA
2. PUNTAL
E. RUNA
B. PERFIL
E. RUNA



Baixants d'enderrocs
Esquema 2

A. SECCIÓ
B. DETALL
1. Puntals
2. Variable

Tapes en forats de forjats
Tapes de fusta

A. PLANTA
1. Forat horitzontal de 50 cm. x 50 cm.

B. CARA EXTERNA
2. Tapa de fusta armada clavada

C.CARA INTERNA



Instal·lacions elèctriques
Esquema tipus

Zona A. Risc principal contacte indirecte.
Zona B. Risc principal contacte directe.

1. Armari de distribució general, fabricat en material aïllant. 
2. Línia subterrània
3. Muntants
4. Presa de terra
5. Aïllament reforçat
6. Aïllament reforçat
7. Comandament de tall general, exterior
8. Armari interior a l´edifici ( petita potència )
8. Armari exterior a l´edifici ( gran potència )
10. Connexió terres de protecció en espera per a l´edifici definitiu.
11. Anell en el fons de l´excavació
12. Conductor de protecció incorporat a les canalitzacions i cables.
13. Circuit de posada a terra

A. Armari de distribució protegit en l´entrada per un dispositiu diferencial de mitja 
sensibilitat retadardat per a alimentar les diferents màquines de potència exteriors a l´edifici.

B. Armari de distribució protegit en l´entrada per un dispositiu diferencial de mitja sensibilitat 
retardat per a alimentar els diferents muntants.



Instal·lacions elèctriques
Instal·lació elèctrica

1. Connexió a l´armari de distribució general.
2. Connexió a terra o conjunt de connexions de terra interconnectades.
3. Pis.
4. Pis.
5. Planta baixa.
6. Anell protector soterrani.

Senyalització
Advertiment



Senyalització
Prohibició

Senyalització
Obligació



Urbanisme: maquinària d'obra. Grues.
control de nivell

Control de nivell
1.control de nivell posterior
2.control de nivell lateral

Urbanisme: maquinària d'obra. Grues.
col·locació estabilitzadors

Col·locació estabilitzadors
distàncies



Urbanisme: maquinària d'obra. Grues.
recolçaments

Col·locació estabilitzadors
recolçaments
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ANNEX 7: JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 



Projecte d´instal·lació d´una escala i dues sortides d´emergència a l´edifici del SGEP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €22,51H OFICIAL 1A PALETAA0122000

 €22,88H OFICIAL 1A SOLDADORA0125000

 €22,51H OFICIAL 1A PINTORA012D000

 €22,87H OFICIAL 1A MANYÀA012F000

 €20,07H AJUDANT SOLDADORA0135000

 €19,99H AJUDANT PINTORA013D000

 €17,17H AJUDANT MANYÀA013F000

 €18,80H MANOBREA0140000

 €19,45H MANOBRE ESPECIALISTAA0150000

Projecte d´instal·lació d´una escala i dues sortides d´emergència a l´edifici del SGEP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €31,64H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 TC1501700

 €1,73H FORMIGONERA DE 165 LC1705600



Projecte d´instal·lació d´una escala i dues sortides d´emergència a l´edifici del SGEP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,67M3 AIGUAB0111000

 €18,02T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERSB0310020

 €103,30T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L
32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

B0512401

 €0,94U TAC D'ACER DE D 10 MM, AMB CARGOL, VOLANDERA I
FEMELLA

B0A62F90

 €6,90U TAC QUÍMIC DE DIÀMETRE 12 MM, AMB CARGOL,
VOLANDERA I FEMELLA I ADHESIU TIPUS ANCHORFIX
-3+ DE SIKA O EQUIVALENT

B0A6XM00

 €25,35U CONJUNT DE MATERIALS PER A L'EXECUCIÓ DEL
REMAT DE FINESTRA PER A ADAPTAR-LA A LES NOVES
DIMENSIONS RESULTANTS DEL SEU ENDERROC
PARCIAL. S'INCLOUEN ELS PERFILS METÀL·LICS
TUBULARS DE 40X70 MM, ELS ELEMENTS FIXES DE
VIDRE DE 4 MM DE GRUIX I ELS MATERIALS DE REMAT
NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT
ACABADA.

B21AX011

 €23,67T 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 1.25 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ
O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA
EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA73G1

 €0,69KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER
PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT
SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, TREBALLAT AL
TALLER PER A COL·LOCAR AMB SOLDADURA I AMB
UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT 

B44Z501A

 €0,89KG BARANA D'ACER, AMB PASSAMÀ, TRAVESSER
INFERIOR, I MUNTANTS DE 50X50X2MM I BRÈNDOLES
DE 20X20X1,5MM CADA 12 CM, DE 100 CM D'ALÇÀRIA.
PASSAMÀ SUPERIOR AMB TUB DE 50 MM DE
DIÀMETRE, COL·LOCADA A OBRA AMB SOLDADURA.

B44Z5021

 €0,69KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ, QUADRAT,
RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT A TALLER I AMB
UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, PER A
REFORÇ D'ELEMENTS D'ENCASTAMENT,
RECOLZAMENT I RIGIDITZADORS, PER A COL·LOCAR A
L'OBRA AMB SOLDADURA

B44Z5A2A

 €10,50KG ESMALT SINTÈTICB89ZB000

 €12,13KG PINTURA PARTÍCULES METÀL·LIQUESB89ZM000

 €3,16KG PINTURA PLÀSTICA PER A INTERIORS RENTABLEB89ZPD00

 €4,25KG SEGELLADORAB8ZA1000

Projecte d´instal·lació d´una escala i dues sortides d´emergència a l´edifici del SGEP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €11,41KG IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANTB8ZAA000

 €7,81KG IMPRIMACIÓ FOSFATANTB8ZAF000

 €16,20M2 PAVIMENT DE PLANXA AMB RELLEU ACABAT
LAGRIMAT D'ACER GALVANITZAT DE 3,5 MM DE GRUIX,
PER A COL·LOCAR SOLDAT. S'INCLOUEN TOTS ELS
MATERIALS AUXILIARS I DE REMAT NECESSARIS PER A
DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA.

B9S2XN3B

 €9,23M ESGLAÓ AMB RELLEU ACABAT LAGRIMAT DE PLANXA
D'ACER GALVANITZAT, DE 3 MM DE GRUIX, AMB 4
PLECS I 600 MM DE DESENVOLUPAMENT COM A
MÀXIM, PER A COL·LOCAR A L'OBRA AMB SOLDADURA.
S'INCLOUEN TOTS ELS ELEMENTS MATERIALS DE
REMAT I ACABAT.

B9V8XA75

 €165,16U PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60, UNA FULLA
BATENT, PER A UNA LLUM DE 80X210 CM, PREU ALT,
COL·LOCADA. S'INCLOUEN EN LA PARTIDA TOTL ELS
ELEMENTS AUXILIARS I FERRAMENTA DE LA PORTA,
MANETA ANTIPÀNIC I LLENGÜETES D'ACER
ANTI-VANDALISME JUNT AL PANY DE LA PORTA.

BASAX1N2

 €35,23M BARANA D'ACER, AMB PASSAMÀ, TRAVESSER
INFERIOR, I MUNTANTS DE 50X30X2MNM CADA 200 CM I
BRÈNDOLES DE 20X20X1,5MM CADA 12 CM, DE 100 CM
D'ALÇÀRIA, ANCORADA A L'OBRA AMB PLETINA DE
100X100X10MM AMB TACS MECÀNICS SOLDATS A
PLETINA

BB12XAA0



Projecte d´instal·lació d´una escala i dues sortides d´emergència a l´edifici del SGEP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €87,83M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI
CEM II/B-L I SORRA, AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

D0701821 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,45000/R 19,450001,000A0150000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 19,45000 19,45000
Maquinària:

1,21100/R 1,730000,700C1705600 =xFORMIGONERA DE 165 LH

Subtotal... 1,21100 1,21100
Materials:

0,334001,670000,200B0111000 =xAIGUAM3
27,3904018,020001,520B0310020 =xSORRA DE PEDRERA PER A MORTERST
39,25400103,300000,380B0512401 =xCIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L

32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
T

Subtotal... 66,97840 66,97840

0,194501,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 87,83390

87,83390COST EXECUCIÓ MATERIAL

Projecte d´instal·lació d´una escala i dues sortides d´emergència a l´edifici del SGEP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €29,74M3 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 1,25 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ
O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA
EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

E2RA73G1 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

29,5875023,670001,250B2RA73G1 =xDEPOSICIÓ 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 1.25 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ
O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA
EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

T

Subtotal... 29,58750 29,58750

COST DIRECTE 29,58750
0,147940,50%DESPESES INDIRECTES

29,73544COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,14KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A BIGUES
FORMADES PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS
EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN,
TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT, COL·LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA.

E443ZX015 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,22880/R 22,880000,010A0125000 =xOFICIAL 1A SOLDADORH
0,20070/R 20,070000,010A0135000 =xAJUDANT SOLDADORH

Subtotal... 0,42950 0,42950
Materials:

0,690000,690001,000B44Z501A =xACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER
PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT
SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, TREBALLAT AL
TALLER PER A COL·LOCAR AMB SOLDADURA I AMB
UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT 

KG

Subtotal... 0,69000 0,69000

0,010742,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,13024
0,005650,50%DESPESES INDIRECTES
1,13589COST EXECUCIÓ MATERIAL



Projecte d´instal·lació d´una escala i dues sortides d´emergència a l´edifici del SGEP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,37KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ, QUADRAT,
RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT A TALLER I AMB
UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, PER A
REFORÇ D'ELEMENTS D'ENCASTAMENT,
RECOLZAMENT I RIGIDITZADORS, COL·LOCAT A
L'OBRA AMB SOLDADURA

E44Z5A25 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,45760/R 22,880000,020A0125000 =xOFICIAL 1A SOLDADORH
0,20070/R 20,070000,010A0135000 =xAJUDANT SOLDADORH

Subtotal... 0,65830 0,65830
Materials:

0,690000,690001,000B44Z5A2A =xACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ, QUADRAT,
RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT A TALLER I AMB
UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, PER A
REFORÇ D'ELEMENTS D'ENCASTAMENT,
RECOLZAMENT I RIGIDITZADORS, PER A COL·LOCAR A
L'OBRA AMB SOLDADURA

KG

Subtotal... 0,69000 0,69000

0,016462,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,36476
0,006820,50%DESPESES INDIRECTES
1,37158COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,17M2 PINTAT DE BARANA D'ACER, AMB PINTURA DE
PARTÍCULES METÀL·LIQUES, AMB DUES CAPES
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I 2 D'ACABAT

E89BX2J0 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,50200/R 22,510000,200A012D000 =xOFICIAL 1A PINTORH
0,39980/R 19,990000,020A013D000 =xAJUDANT PINTORH

Subtotal... 4,90180 4,90180
Materials:

4,8520012,130000,400B89ZM000 =xPINTURA PARTÍCULES METÀL·LIQUESKG
2,2820011,410000,200B8ZAA000 =xIMPRIMACIÓ ANTIOXIDANTKG

Subtotal... 7,13400 7,13400

0,073531,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,10933
0,060550,50%DESPESES INDIRECTES

12,16987COST EXECUCIÓ MATERIAL

Projecte d´instal·lació d´una escala i dues sortides d´emergència a l´edifici del SGEP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €12,17M2 PINTAT DE PERFIL ESTRUCTURAL D'ACER, AMB
PINTURA DE PARTÍCULES METÀL·LIQUES, AMB DUES
CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I 2 D'ACABAT

E89BXDJ0 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,50200/R 22,510000,200A012D000 =xOFICIAL 1A PINTORH
0,39980/R 19,990000,020A013D000 =xAJUDANT PINTORH

Subtotal... 4,90180 4,90180
Materials:

4,8520012,130000,400B89ZM000 =xPINTURA PARTÍCULES METÀL·LIQUESKG
2,2820011,410000,200B8ZAA000 =xIMPRIMACIÓ ANTIOXIDANTKG

Subtotal... 7,13400 7,13400

0,073531,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,10933
0,060550,50%DESPESES INDIRECTES

12,16987COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,31M2 PAVIMENT DE PLANXA AMB RELLEU ACABAT
LAGRIMAT D'ACER GALVANITZAT DE 3,5 MM DE GRUIX,
COL·LOCAT SOLDAT

E9S2XN3B Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,28700/R 22,870000,100A012F000 =xOFICIAL 1A MANYÀH
1,71700/R 17,170000,100A013F000 =xAJUDANT MANYÀH

Subtotal... 4,00400 4,00400
Materials:

16,2000016,200001,000B9S2XN3B =xPAVIMENT DE PLANXA AMB RELLEU ACABAT LAGRIMAT
D'ACER GALVANITZAT DE 3,5 MM DE GRUIX, PER A
COL·LOCAR SOLDAT. S'INCLOUEN TOTS ELS
MATERIALS AUXILIARS I DE REMAT NECESSARIS PER A
DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA.

M2

Subtotal... 16,20000 16,20000

COST DIRECTE 20,20400
0,101020,50%DESPESES INDIRECTES

20,30502COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,32M ESGLAÓ AMB RELLEU ACABAT LAGRIMAT DE PLANXA
D'ACER GALVANITZAT, DE 3 MM DE GRUIX, AMB 4
PLECS I 600 MM DE DESENVOLUPAMENT COM A
MÀXIM, COL·LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA 

E9V8XA75 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,57400/R 22,870000,200A012F000 =xOFICIAL 1A MANYÀH
3,43400/R 17,170000,200A013F000 =xAJUDANT MANYÀH



Projecte d´instal·lació d´una escala i dues sortides d´emergència a l´edifici del SGEP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 8,00800 8,00800

Materials:
9,230009,230001,000B9V8XA75 =xESGLAÓ AMB RELLEU ACABAT LAGRIMAT DE PLANXA

D'ACER GALVANITZAT, DE 3 MM DE GRUIX, AMB 4
PLECS I 600 MM DE DESENVOLUPAMENT COM A
MÀXIM, PER A COL·LOCAR A L'OBRA AMB SOLDADURA.
S'INCLOUEN TOTS ELS ELEMENTS MATERIALS DE
REMAT I ACABAT.

M

Subtotal... 9,23000 9,23000

COST DIRECTE 17,23800
0,086190,50%DESPESES INDIRECTES

17,32419COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €201,80U PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-60-C5, UNA FULLA
BATENT, PER A UNA LLUM DE 80X210 CM, PREU ALT,
COL·LOCADA. S'INCLOUEN EN LA PARTIDA TOTL ELS
ELEMENTS AUXILIARS I FERRAMENTA DE LA PORTA,
MANETA ANTIPÀNIC I LLENGÜETES D'ACER
ANTI-VANDALISME JUNT AL PANY DE LA PORTA, AIXÍ
COM LES AJUDES DE PALETERIA PER A L'ARESTAT
DEL FORAT DE LA PORTA I LA COL·LOCACIÓ DEL
BASTIMENT.

EASAX1N2 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,37650/R 22,510000,150A0122000 =xOFICIAL 1A PALETAH
11,43500/R 22,870000,500A012F000 =xOFICIAL 1A MANYÀH

2,82000/R 18,800000,150A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 17,63150 17,63150
Materials:

165,16000165,160001,000BASAX1N2 =xPORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60, UNA FULLA
BATENT, PER A UNA LLUM DE 80X210 CM, PREU ALT,
COL·LOCADA. S'INCLOUEN EN LA PARTIDA TOTL ELS
ELEMENTS AUXILIARS I FERRAMENTA DE LA PORTA,
MANETA ANTIPÀNIC I LLENGÜETES D'ACER
ANTI-VANDALISME JUNT AL PANY DE LA PORTA.

U

17,5667887,833900,200D0701821 =xMORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI
CEM II/B-L I SORRA, AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

M3

Subtotal... 182,72678 182,72678

0,440792,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 200,79907
1,004000,50%DESPESES INDIRECTES

201,80306COST EXECUCIÓ MATERIAL

Projecte d´instal·lació d´una escala i dues sortides d´emergència a l´edifici del SGEP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.156,97PA CONJUNT DE GRUP HIDRÀULIC MANUAL AMB DOS
CILINDRES PER A PUJADA I BAIXADA DE TRAM
BASCULANT D'ESCALA METÀL·LICA. S'INCLOUEN ELS
MANIGUETS, DIPÒSIT D'OLI, ELS ELEMENTS AUXILIARS
DE RECOLZAMENT I FIXACIÓ I EL CONNEXIONAT A LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA. TAMBÉ QUEDA INCLOSA EN
LA PARTIDA LA POSADA EN MARXA I VERIFICACIÓ DEL
CORRECTE FUNCIONAMENT DE L'ELEMENT. ELS
ELEMENTS QUE COMPOSEN LA PARTIDA SERAN:

- GRUP HIDRÀULIC DE PUJADA I BAIXADA DE L'ESCALA,
AMB CABLE TENSOR FINS AL DARRER TRAM I TOTS
ELS SEUS ELEMENTS AUXILIARS DE FUNCIONAMENT.

- TREBALLS AUXILIARS PER A LA COL·LOCACIÓ EN
COBERTA I FIXACIÓ DEL GRUP HIDRÀULIC.

- CONNEXIONAT A LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I
COL·LOCACIÓ DE DOS POLSADORS JUNT A CADA
SORTIDA D'EMERGÈNCIA (EN PLANTA BAIXA I EN
PLANTA PRIMERA) QUE ACCIONARAN EL MECANISME
DE L'ESCALA.

EAW8X015 Rend.: 1,000P- 9

 €53,02M BARANA D'ACER, AMB PASSAMÀ, TRAVESSER
INFERIOR, I MUNTANTS DE 50X50X2MM I BRÈNDOLES
DE 20X20X1,5MM CADA 12 CM, DE 100 CM D'ALÇÀRIA.
PASSAMÀ SUPERIOR AMB TUB DE 50 MM DE
DIÀMETRE, COL·LOCADA A OBRA AMB SOLDADURA.

FB12XAAE Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,14800/R 22,870000,400A012F000 =xOFICIAL 1A MANYÀH
3,43400/R 17,170000,200A013F000 =xAJUDANT MANYÀH

Subtotal... 12,58200 12,58200
Materials:

3,760000,940004,000B0A62F90 =xTAC D'ACER DE D 10 MM, AMB CARGOL, VOLANDERA I
FEMELLA

U

0,872200,890000,980B44Z5021 =xBARANA D'ACER, AMB PASSAMÀ, TRAVESSER
INFERIOR, I MUNTANTS DE 50X50X2MM I BRÈNDOLES
DE 20X20X1,5MM CADA 12 CM, DE 100 CM D'ALÇÀRIA.
PASSAMÀ SUPERIOR AMB TUB DE 50 MM DE
DIÀMETRE, COL·LOCADA A OBRA AMB SOLDADURA.

KG

35,2300035,230001,000BB12XAA0 =xBARANA D'ACER, AMB PASSAMÀ, TRAVESSER
INFERIOR, I MUNTANTS DE 50X30X2MNM CADA 200 CM I
BRÈNDOLES DE 20X20X1,5MM CADA 12 CM, DE 100 CM
D'ALÇÀRIA, ANCORADA A L'OBRA AMB PLETINA DE
100X100X10MM AMB TACS MECÀNICS SOLDATS A
PLETINA

M

Subtotal... 39,86220 39,86220

0,314552,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 52,75875
0,263790,50%DESPESES INDIRECTES



Projecte d´instal·lació d´una escala i dues sortides d´emergència a l´edifici del SGEP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
53,02254COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,63M2 ENDERROC DE PARET CERÀMICA DE TANCAMENT DE
30 CM DE GRUIX, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.
INCLOU PART PROPORCIONAL DE MITJANS AUXILIARS.

K216X511 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,46000/R 18,800000,450A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 8,46000 8,46000

0,126901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,58690
0,042930,50%DESPESES INDIRECTES
8,62983COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,96M ENDERROC D'ESCOPIDOR EN FINESTRES AFECTADES
PEL RECORREGUT DE L'ESCALA, REALITZAT AMB TALL
DE DISC. S'INCLOU LA CÀRREGA MANUAL DE RESIDUS
EN CAMIÓ O CONTENIDOR.

K216X512 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,94000/R 18,800000,050A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 0,94000 0,94000

0,014101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,95410
0,004770,50%DESPESES INDIRECTES
0,95887COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €66,22U DESMUNTATGE PARCIAL DE FINESTRA METÀL·LICA I
ENVIDRAMENT. S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE
PERFILS METÀL·LICS TUBULARS DE 40X70 MM,
ENVIDRAMENTS FIXES DE 4 MM DE GRUIX I PECES DE
REMAT PER A LES NOVES DIMENSIONS DE LA
FINESTRA I LA CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR DELS ELEMENTS ENDERROCATS

K21AX011 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

34,30500/R 22,870001,500A012F000 =xOFICIAL 1A MANYÀH
5,64000/R 18,800000,300A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 39,94500 39,94500
Materials:

Projecte d´instal·lació d´una escala i dues sortides d´emergència a l´edifici del SGEP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
25,3500025,350001,000B21AX011 =xCONJUNT DE MATERIALS PER A L'EXECUCIÓ DEL

REMAT DE FINESTRA PER A ADAPTAR-LA A LES NOVES
DIMENSIONS RESULTANTS DEL SEU ENDERROC
PARCIAL. S'INCLOUEN ELS PERFILS METÀL·LICS
TUBULARS DE 40X70 MM, ELS ELEMENTS FIXES DE
VIDRE DE 4 MM DE GRUIX I ELS MATERIALS DE REMAT
NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT
ACABADA.

U

Subtotal... 25,35000 25,35000

0,599181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 65,89417
0,329470,50%DESPESES INDIRECTES

66,22365COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,42M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE
7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA,
AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

K2R54237 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

6,39128/R 31,640000,202C1501700 =xCAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 TH

Subtotal... 6,39128 6,39128

COST DIRECTE 6,39128
0,031960,50%DESPESES INDIRECTES
6,42324COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,69U ANCORATGE AMB TAC QUÍMIC DE 12 MM DE
DIÀMETRE, AMB CARGOL, VOLANDERA I FEMELLA I
ADHESIU TIPUS SIKA ANCHORFIX-3+ O EQUIVALENT,
SOBRE SUPORT DE FORMIGÓ AMB UN DIÀMETRE DE
TALADRE DE 22 MM I UNA PROFUNDITAT
D'ANCORATGE DE 120 MM.

K4ZWXB01 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,37220/R 22,870000,060A012F000 =xOFICIAL 1A MANYÀH
0,37600/R 18,800000,020A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 1,74820 1,74820
Materials:

6,900006,900001,000B0A6XM00 =xTAC QUÍMIC DE DIÀMETRE 12 MM, AMB CARGOL,
VOLANDERA I FEMELLA I ADHESIU TIPUS ANCHORFIX
-3+ DE SIKA O EQUIVALENT

U

Subtotal... 6,90000 6,90000

COST DIRECTE 8,64820
0,043240,50%DESPESES INDIRECTES



Projecte d´instal·lació d´una escala i dues sortides d´emergència a l´edifici del SGEP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
8,69144COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,66M2 ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL
INTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB
MORTER DE CIMENT 1:4, REMOLINAT

K81131E2 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,38050/R 22,510000,550A0122000 =xOFICIAL 1A PALETAH
5,17000/R 18,800000,275A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 17,55050 17,55050
Materials:

2,5647587,833900,0292D0701821 =xMORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI
CEM II/B-L I SORRA, AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

M3

Subtotal... 2,56475 2,56475

0,438762,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,55401
0,102770,50%DESPESES INDIRECTES

20,65678COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,09M2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL DE CIMENT, AMB
PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA
DE FONS DILUÏDA I DUES D'ACABAT

K898X240 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,81375/R 22,510000,125A012D000 =xOFICIAL 1A PINTORH
0,29985/R 19,990000,015A013D000 =xAJUDANT PINTORH

Subtotal... 3,11360 3,11360
Materials:

1,257053,160000,3978B89ZPD00 =xPINTURA PLÀSTICA PER A INTERIORS RENTABLEKG
0,650254,250000,153B8ZA1000 =xSEGELLADORAKG

Subtotal... 1,90730 1,90730

0,046701,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,06760
0,025340,50%DESPESES INDIRECTES
5,09294COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,06M2 PINTAT DE PORTES CEGUES D'ACER GALVANITZAT,
AMB ESMALT SINTÈTIC, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ
FOSFATANT I DUES D'ACABAT

K89AQBP0 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,77890/R 22,510000,390A012D000 =xOFICIAL 1A PINTORH

Projecte d´instal·lació d´una escala i dues sortides d´emergència a l´edifici del SGEP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,79960/R 19,990000,040A013D000 =xAJUDANT PINTORH

Subtotal... 9,57850 9,57850
Materials:

2,6775010,500000,255B89ZB000 =xESMALT SINTÈTICKG
1,593247,810000,204B8ZAF000 =xIMPRIMACIÓ FOSFATANTKG

Subtotal... 4,27074 4,27074

0,143681,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,99292
0,069960,50%DESPESES INDIRECTES

14,06288COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15

PARTIDES ALÇADES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.386,50PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR CORRESPONENT ALS
ASSAJOS ESTABLERTS DINS DEL PROGRAMA DE
CONTROL DE QUALITAT

PPA000CQ

 €1.507,56PA PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER LA
SEGURETAT I SALUT A L'OBRA, EN BASE A L'ESTUDI I
EL PLA DE SEGURETAT I SALUT

PPA000SS
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Projecte d´instal·lació d´una escala i dues sortides d´emergència a l´edifici del SGEP

AMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESSUPOST  GEP01OBRA 01
ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUSCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

M2 ENDERROC DE PARET CERÀMICA DE TANCAMENT DE 30 CM DE GRUIX, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU PART PROPORCIONAL DE MITJANS AUXILIARS.

1 K216X511

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PLANTA BAIXA 1,000 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 PLANTA PRIMERA 1,000 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

M ENDERROC D'ESCOPIDOR EN FINESTRES AFECTADES PEL RECORREGUT DE L'ESCALA, REALITZAT AMB TALL
DE DISC. S'INCLOU LA CÀRREGA MANUAL DE RESIDUS EN CAMIÓ O CONTENIDOR.

2 K216X512

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PREVISSIÓ 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

U DESMUNTATGE PARCIAL DE FINESTRA METÀL·LICA I ENVIDRAMENT. S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE
PERFILS METÀL·LICS TUBULARS DE 40X70 MM, ENVIDRAMENTS FIXES DE 4 MM DE GRUIX I PECES DE REMAT
PER A LES NOVES DIMENSIONS DE LA FINESTRA I LA CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR DELS
ELEMENTS ENDERROCATS

3 K21AX011

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

C#*D#*E#*F#3 PLANTA PRIMERA 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS
D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

4 K2R54237

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 ENDERROC PARETS 4,000 0,300 1,200

C#*D#*E#*F#2 ENDERROC FINESTRES 3,000 3,000

P PERORIGEN(G1:G4,C5  )5 ESPONJAMENT 40 % 40,000 1,680

TOTAL AMIDAMENT 5,880

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 1,25 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA
EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

5 E2RA73G1

AMIDAMENT DIRECTE 5,880

PRESSUPOST  GEP01OBRA 01
ESTRUCTURA METÀL·LICACAPÍTOL 02

Euro

Projecte d´instal·lació d´una escala i dues sortides d´emergència a l´edifici del SGEP

AMIDAMENTS Pàg.: 2

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A BIGUES FORMADES PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS
EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT, COL·LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA. 

1 E443ZX015

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 UPN 220 FIXADES A PILARS

C#*D#*E#*F#2 5,000 4,000 29,400 588,000

T4 UPN 180 SUPORT TRAMS I REPLANS
ESCALA

C#*D#*E#*F#5 2,000 4,400 22,000 193,600

C#*D#*E#*F#6 2,000 4,800 22,000 211,200

C#*D#*E#*F#7 2,000 0,800 22,000 35,200

C#*D#*E#*F#8 2,000 4,400 22,000 193,600

C#*D#*E#*F#9 2,000 2,400 22,000 105,600

C#*D#*E#*F#10 2,000 2,100 22,000 92,400

C#*D#*E#*F#11 3,000 1,000 22,000 66,000

T13 UPN 280 SUPORT TRAM ESCALA
BASCULANT

C#*D#*E#*F#14 2,000 5,400 41,800 451,440

TOTAL AMIDAMENT 1.937,040

KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ, QUADRAT,
RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, PER A REFORÇ
D'ELEMENTS D'ENCASTAMENT, RECOLZAMENT I RIGIDITZADORS, COL·LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA

2 E44Z5A25

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 CARTEL.LES SUPORT ESCALA

C#*D#*E#*F#2 SUPORT MOTOR (GRUIX 40 MM.) 2,000 0,470 0,040 7.850,000 295,160

C#*D#*E#*F#4 SUPORT REPLANS (GRUIX 30 MM.) 9,000 0,470 0,030 7.850,000 996,165

TOTAL AMIDAMENT 1.291,325

U ANCORATGE AMB TAC QUÍMIC DE 12 MM DE DIÀMETRE, AMB CARGOL, VOLANDERA I FEMELLA I ADHESIU
TIPUS SIKA ANCHORFIX-3+ O EQUIVALENT, SOBRE SUPORT DE FORMIGÓ AMB UN DIÀMETRE DE TALADRE DE
22 MM I UNA PROFUNDITAT D'ANCORATGE DE 120 MM.

3 K4ZWXB01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 SUPORTS UPN 220 FIXADES A
PILARS

C#*D#*E#*F#2 4,000 12,000 48,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 16,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 64,000

M2 PINTAT DE PERFIL ESTRUCTURAL D'ACER, AMB PINTURA DE PARTÍCULES METÀL·LIQUES, AMB DUES CAPES
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I 2 D'ACABAT

4 E89BXDJ0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 UPN 220 FIXADES A PILARS

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

C#*D#*E#*F#2 5,000 4,000 0,760 15,200

T4 UPN 180 SUPORT TRAMS I REPLANS
ESCALA

C#*D#*E#*F#5 2,000 4,400 0,640 5,632

C#*D#*E#*F#6 2,000 4,800 0,640 6,144

C#*D#*E#*F#7 2,000 0,800 0,640 1,024

C#*D#*E#*F#8 2,000 4,400 0,640 5,632

C#*D#*E#*F#9 2,000 2,400 0,640 3,072

C#*D#*E#*F#10 2,000 2,100 0,640 2,688

C#*D#*E#*F#11 3,000 1,000 0,640 1,920

T13 UPN 280 SUPORT TRAM ESCALA
BASCULANT

C#*D#*E#*F#14 2,000 5,400 0,940 10,152

T16 CARTEL.LES SUPORT ESCALA

C#*D#*E#*F#17 SUPORT MOTOR (GRUIX 40 MM.) 2,000 2,000 0,470 1,880

C#*D#*E#*F#18 SUPORT REPLANS (GRUIX 30 MM.) 9,000 2,000 0,470 8,460

TOTAL AMIDAMENT 61,804

PRESSUPOST  GEP01OBRA 01
ELEMENTS AUXILIARS ESCALACAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

M BARANA D'ACER, AMB PASSAMÀ, TRAVESSER INFERIOR, I MUNTANTS DE 50X50X2MM I BRÈNDOLES DE
20X20X1,5MM CADA 12 CM, DE 100 CM D'ALÇÀRIA. PASSAMÀ SUPERIOR AMB TUB DE 50 MM DE DIÀMETRE,
COL·LOCADA A OBRA AMB SOLDADURA.

1 FB12XAAE

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 BARANA ESCALA 1,200 1,200

C#*D#*E#*F#2 1,900 1,900

C#*D#*E#*F#3 4,700 4,700

C#*D#*E#*F#4 0,800 0,800

C#*D#*E#*F#5 4,400 4,400

C#*D#*E#*F#6 2,200 2,200

C#*D#*E#*F#7 2,100 2,100

C#*D#*E#*F#8 0,900 0,900

C#*D#*E#*F#9 2,000 5,300 10,600

TOTAL AMIDAMENT 28,800

M2 PINTAT DE BARANA D'ACER, AMB PINTURA DE PARTÍCULES METÀL·LIQUES, AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT I 2 D'ACABAT

2 E89BX2J0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 BARANA ESCALA 1,200 2,000 2,400

C#*D#*E#*F#2 1,900 2,000 3,800

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

C#*D#*E#*F#3 4,700 2,000 9,400

C#*D#*E#*F#4 0,800 2,000 1,600

C#*D#*E#*F#5 4,400 2,000 8,800

C#*D#*E#*F#6 2,200 2,000 4,400

C#*D#*E#*F#7 2,100 2,000 4,200

C#*D#*E#*F#8 0,900 2,000 1,800

C#*D#*E#*F#9 2,000 5,300 2,000 21,200

TOTAL AMIDAMENT 57,600

M ESGLAÓ AMB RELLEU ACABAT LAGRIMAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 3 MM DE GRUIX, AMB 4 PLECS
I 600 MM DE DESENVOLUPAMENT COM A MÀXIM, COL·LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA 

3 E9V8XA75

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 ESGLAONS ESCALA 33,000 1,200 39,600

C#*D#*E#*F#2 17,000 1,000 17,000

TOTAL AMIDAMENT 56,600

M2 PAVIMENT DE PLANXA AMB RELLEU ACABAT LAGRIMAT D'ACER GALVANITZAT DE 3,5 MM DE GRUIX,
COL·LOCAT SOLDAT

4 E9S2XN3B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 REPLANS ESCALA 1,850 1,200 2,220

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,200 1,200

C#*D#*E#*F#3 2,400 1,200 2,880

C#*D#*E#*F#4 1,000 1,200 1,200

TOTAL AMIDAMENT 7,500

PA CONJUNT DE GRUP HIDRÀULIC MANUAL AMB DOS CILINDRES PER A PUJADA I BAIXADA DE TRAM BASCULANT
D'ESCALA METÀL·LICA. S'INCLOUEN ELS MANIGUETS, DIPÒSIT D'OLI, ELS ELEMENTS AUXILIARS DE
RECOLZAMENT I FIXACIÓ I EL CONNEXIONAT A LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA. TAMBÉ QUEDA INCLOSA EN LA
PARTIDA LA POSADA EN MARXA I VERIFICACIÓ DEL CORRECTE FUNCIONAMENT DE L'ELEMENT. ELS
ELEMENTS QUE COMPOSEN LA PARTIDA SERAN:

- GRUP HIDRÀULIC DE PUJADA I BAIXADA DE L'ESCALA, AMB CABLE TENSOR FINS AL DARRER TRAM I TOTS
ELS SEUS ELEMENTS AUXILIARS DE FUNCIONAMENT.

- TREBALLS AUXILIARS PER A LA COL·LOCACIÓ EN COBERTA I FIXACIÓ DEL GRUP HIDRÀULIC.

- CONNEXIONAT A LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I COL·LOCACIÓ DE DOS POLSADORS JUNT A CADA SORTIDA
D'EMERGÈNCIA (EN PLANTA BAIXA I EN PLANTA PRIMERA) QUE ACCIONARAN EL MECANISME DE L'ESCALA.

5 EAW8X015

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  GEP01OBRA 01
PORTES TALLAFOCSCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

U PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-60-C5, UNA FULLA BATENT, PER A UNA LLUM DE 80X210 CM, PREU ALT,
COL·LOCADA. S'INCLOUEN EN LA PARTIDA TOTL ELS ELEMENTS AUXILIARS I FERRAMENTA DE LA PORTA,
MANETA ANTIPÀNIC I LLENGÜETES D'ACER ANTI-VANDALISME JUNT AL PANY DE LA PORTA, AIXÍ COM LES
AJUDES DE PALETERIA PER A L'ARESTAT DEL FORAT DE LA PORTA I LA COL·LOCACIÓ DEL BASTIMENT.

1 EASAX1N2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

C#*D#*E#*F#3 PLANTA PRIMERA 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

M2 PINTAT DE PORTES CEGUES D'ACER GALVANITZAT, AMB ESMALT SINTÈTIC, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ
FOSFATANT I DUES D'ACABAT

2 K89AQBP0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PORTES TALLAFOCS 2,000 1,000 2,000 2,200 8,800

TOTAL AMIDAMENT 8,800

PRESSUPOST  GEP01OBRA 01
TREBALLS AUXILIARS DE RAM DE PALETA I REVESTIMENTSCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

M2 ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL INTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB
MORTER DE CIMENT 1:4, REMOLINAT

1 K81131E2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PREVISSIÓ REPASSOS INTERIORS 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#2 PREVISSIÓ REPASSOS EXTERIORS 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

M2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL DE CIMENT, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA DE
FONS DILUÏDA I DUES D'ACABAT

2 K898X240

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PREVISSIÓ REPASSOS INTERIORS 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#2 PREVISSIÓ REPASSOS EXTERIORS 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

PRESSUPOST  GEP01OBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

PA PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER LA SEGURETAT I SALUT A L'OBRA, EN BASE A L'ESTUDI I EL
PLA DE SEGURETAT I SALUT

1 PPA000SS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro

Projecte d´instal·lació d´una escala i dues sortides d´emergència a l´edifici del SGEP

AMIDAMENTS Pàg.: 6

PRESSUPOST  GEP01OBRA 01
CONTROL DE QUALITATCAPÍTOL 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR CORRESPONENT ALS ASSAJOS ESTABLERTS DINS DEL PROGRAMA DE
CONTROL DE QUALITAT

1 PPA000CQ

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro



Projecte d´instal·lació d´una escala i dues sortides d´emergència a l´edifici del SGEP

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€29,74M3E2RA73G1 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 1,25 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

P- 1

(VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

€1,14KGE443ZX015 ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A BIGUES FORMADES PER PEÇA SIMPLE, EN
PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, TREBALLAT A
TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL·LOCAT A L'OBRA AMB
SOLDADURA.

P- 2

(UN EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

€1,37KGE44Z5A25 ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T,
RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, PER A REFORÇ D'ELEMENTS D'ENCASTAMENT,
RECOLZAMENT I RIGIDITZADORS, COL·LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA

P- 3

(UN EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

€12,17M2E89BX2J0 PINTAT DE BARANA D'ACER, AMB PINTURA DE PARTÍCULES METÀL·LIQUES, AMB DUES
CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I 2 D'ACABAT

P- 4

(DOTZE EUROS AMB DISSET CENTIMS)

€12,17M2E89BXDJ0 PINTAT DE PERFIL ESTRUCTURAL D'ACER, AMB PINTURA DE PARTÍCULES METÀL·LIQUES,
AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I 2 D'ACABAT

P- 5

(DOTZE EUROS AMB DISSET CENTIMS)

€20,31M2E9S2XN3B PAVIMENT DE PLANXA AMB RELLEU ACABAT LAGRIMAT D'ACER GALVANITZAT DE 3,5 MM
DE GRUIX, COL·LOCAT SOLDAT

P- 6

(VINT EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

€17,32ME9V8XA75 ESGLAÓ AMB RELLEU ACABAT LAGRIMAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 3 MM DE
GRUIX, AMB 4 PLECS I 600 MM DE DESENVOLUPAMENT COM A MÀXIM, COL·LOCAT A
L'OBRA AMB SOLDADURA 

P- 7

(DISSET EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

€201,80UEASAX1N2 PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-60-C5, UNA FULLA BATENT, PER A UNA LLUM DE
80X210 CM, PREU ALT, COL·LOCADA. S'INCLOUEN EN LA PARTIDA TOTL ELS ELEMENTS
AUXILIARS I FERRAMENTA DE LA PORTA, MANETA ANTIPÀNIC I LLENGÜETES D'ACER
ANTI-VANDALISME JUNT AL PANY DE LA PORTA, AIXÍ COM LES AJUDES DE PALETERIA
PER A L'ARESTAT DEL FORAT DE LA PORTA I LA COL·LOCACIÓ DEL BASTIMENT.

P- 8

(DOS-CENTS UN EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

€1.156,97PAEAW8X015 CONJUNT DE GRUP HIDRÀULIC MANUAL AMB DOS CILINDRES PER A PUJADA I BAIXADA
DE TRAM BASCULANT D'ESCALA METÀL·LICA. S'INCLOUEN ELS MANIGUETS, DIPÒSIT
D'OLI, ELS ELEMENTS AUXILIARS DE RECOLZAMENT I FIXACIÓ I EL CONNEXIONAT A LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA. TAMBÉ QUEDA INCLOSA EN LA PARTIDA LA POSADA EN
MARXA I VERIFICACIÓ DEL CORRECTE FUNCIONAMENT DE L'ELEMENT. ELS ELEMENTS
QUE COMPOSEN LA PARTIDA SERAN:

- GRUP HIDRÀULIC DE PUJADA I BAIXADA DE L'ESCALA, AMB CABLE TENSOR FINS AL
DARRER TRAM I TOTS ELS SEUS ELEMENTS AUXILIARS DE FUNCIONAMENT.

- TREBALLS AUXILIARS PER A LA COL·LOCACIÓ EN COBERTA I FIXACIÓ DEL GRUP
HIDRÀULIC.

- CONNEXIONAT A LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I COL·LOCACIÓ DE DOS POLSADORS
JUNT A CADA SORTIDA D'EMERGÈNCIA (EN PLANTA BAIXA I EN PLANTA PRIMERA) QUE
ACCIONARAN EL MECANISME DE L'ESCALA.

P- 9

(MIL  CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

Projecte d´instal·lació d´una escala i dues sortides d´emergència a l´edifici del SGEP

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€53,02MFB12XAAE BARANA D'ACER, AMB PASSAMÀ, TRAVESSER INFERIOR, I MUNTANTS DE 50X50X2MM I
BRÈNDOLES DE 20X20X1,5MM CADA 12 CM, DE 100 CM D'ALÇÀRIA. PASSAMÀ SUPERIOR
AMB TUB DE 50 MM DE DIÀMETRE, COL·LOCADA A OBRA AMB SOLDADURA.

P- 10

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB DOS CENTIMS)

€8,63M2K216X511 ENDERROC DE PARET CERÀMICA DE TANCAMENT DE 30 CM DE GRUIX, AMB MITJANS
MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU PART
PROPORCIONAL DE MITJANS AUXILIARS.

P- 11

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

€0,96MK216X512 ENDERROC D'ESCOPIDOR EN FINESTRES AFECTADES PEL RECORREGUT DE L'ESCALA,
REALITZAT AMB TALL DE DISC. S'INCLOU LA CÀRREGA MANUAL DE RESIDUS EN CAMIÓ O
CONTENIDOR.

P- 12

(ZERO EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

€66,22UK21AX011 DESMUNTATGE PARCIAL DE FINESTRA METÀL·LICA I ENVIDRAMENT. S'INCLOU LA PART
PROPORCIONAL DE PERFILS METÀL·LICS TUBULARS DE 40X70 MM, ENVIDRAMENTS
FIXES DE 4 MM DE GRUIX I PECES DE REMAT PER A LES NOVES DIMENSIONS DE LA
FINESTRA I LA CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR DELS ELEMENTS
ENDERROCATS

P- 13

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

€6,42M3K2R54237 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB
CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT
DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

P- 14

(SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

€8,69UK4ZWXB01 ANCORATGE AMB TAC QUÍMIC DE 12 MM DE DIÀMETRE, AMB CARGOL, VOLANDERA I
FEMELLA I ADHESIU TIPUS SIKA ANCHORFIX-3+ O EQUIVALENT, SOBRE SUPORT DE
FORMIGÓ AMB UN DIÀMETRE DE TALADRE DE 22 MM I UNA PROFUNDITAT D'ANCORATGE
DE 120 MM.

P- 15

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

€20,66M2K81131E2 ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL INTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA,
COM A MÀXIM, AMB MORTER DE CIMENT 1:4, REMOLINAT

P- 16

(VINT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

€5,09M2K898X240 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL DE CIMENT, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS,
AMB UNA CAPA DE FONS DILUÏDA I DUES D'ACABAT

P- 17

(CINC EUROS AMB NOU CENTIMS)

€14,06M2K89AQBP0 PINTAT DE PORTES CEGUES D'ACER GALVANITZAT, AMB ESMALT SINTÈTIC, AMB UNA
CAPA D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES D'ACABAT

P- 18

(CATORZE EUROS AMB SIS CENTIMS)



Projecte d´instal·lació d´una escala i dues sortides d´emergència a l´edifici del SGEP

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

M3E2RA73G1 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 1,25 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA
EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

P- 1  €29,74

B2RA73G1 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON
SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ INCLÒS, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS
BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1.25 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA
EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

€29,58750

Altres conceptes 0,15 €

KGE443ZX015 ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A BIGUES FORMADES
PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM I UPN, TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL·LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA. 

P- 2  €1,14

B44Z501A ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE,
EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I
UPN, TREBALLAT AL TALLER PER A COL·LOCAR AMB SOLDADURA I
AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT 

€0,69000

Altres conceptes 0,45 €

KGE44Z5A25 ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, EN PERFILS LAMINATS EN
CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA,
TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT,
PER A REFORÇ D'ELEMENTS D'ENCASTAMENT, RECOLZAMENT I
RIGIDITZADORS, COL·LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA

P- 3  €1,37

B44Z5A2A ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, EN PERFILS LAMINATS EN
CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA,
TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT,
PER A REFORÇ D'ELEMENTS D'ENCASTAMENT, RECOLZAMENT I
RIGIDITZADORS, PER A COL·LOCAR A L'OBRA AMB SOLDADURA

€0,69000

Altres conceptes 0,68 €

M2E89BX2J0 PINTAT DE BARANA D'ACER, AMB PINTURA DE PARTÍCULES
METÀL·LIQUES, AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I 2
D'ACABAT

P- 4  €12,17

B89ZM000 PINTURA PARTÍCULES METÀL·LIQUES €4,85200
B8ZAA000 IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT €2,28200

Altres conceptes 5,04 €

M2E89BXDJ0 PINTAT DE PERFIL ESTRUCTURAL D'ACER, AMB PINTURA DE
PARTÍCULES METÀL·LIQUES, AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT I 2 D'ACABAT

P- 5  €12,17

B89ZM000 PINTURA PARTÍCULES METÀL·LIQUES €4,85200
B8ZAA000 IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT €2,28200

Altres conceptes 5,04 €

M2E9S2XN3B PAVIMENT DE PLANXA AMB RELLEU ACABAT LAGRIMAT D'ACER
GALVANITZAT DE 3,5 MM DE GRUIX, COL·LOCAT SOLDAT

P- 6  €20,31

B9S2XN3B PAVIMENT DE PLANXA AMB RELLEU ACABAT LAGRIMAT D'ACER
GALVANITZAT DE 3,5 MM DE GRUIX, PER A COL·LOCAR SOLDAT.
S'INCLOUEN TOTS ELS MATERIALS AUXILIARS I DE REMAT
NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA.

€16,20000

Altres conceptes 4,11 €

ME9V8XA75 ESGLAÓ AMB RELLEU ACABAT LAGRIMAT DE PLANXA D'ACER
GALVANITZAT, DE 3 MM DE GRUIX, AMB 4 PLECS I 600 MM DE
DESENVOLUPAMENT COM A MÀXIM, COL·LOCAT A L'OBRA AMB
SOLDADURA

P- 7  €17,32

Projecte d´instal·lació d´una escala i dues sortides d´emergència a l´edifici del SGEP

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU
B9V8XA75 ESGLAÓ AMB RELLEU ACABAT LAGRIMAT DE PLANXA D'ACER

GALVANITZAT, DE 3 MM DE GRUIX, AMB 4 PLECS I 600 MM DE
DESENVOLUPAMENT COM A MÀXIM, PER A COL·LOCAR A L'OBRA AMB
SOLDADURA. S'INCLOUEN TOTS ELS ELEMENTS MATERIALS DE
REMAT I ACABAT.

€9,23000

Altres conceptes 8,09 €

UEASAX1N2 PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-60-C5, UNA FULLA BATENT, PER A
UNA LLUM DE 80X210 CM, PREU ALT, COL·LOCADA. S'INCLOUEN EN LA
PARTIDA TOTL ELS ELEMENTS AUXILIARS I FERRAMENTA DE LA
PORTA, MANETA ANTIPÀNIC I LLENGÜETES D'ACER ANTI-VANDALISME
JUNT AL PANY DE LA PORTA, AIXÍ COM LES AJUDES DE PALETERIA
PER A L'ARESTAT DEL FORAT DE LA PORTA I LA COL·LOCACIÓ DEL
BASTIMENT.

P- 8  €201,80

BASAX1N2 PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60, UNA FULLA BATENT, PER A
UNA LLUM DE 80X210 CM, PREU ALT, COL·LOCADA. S'INCLOUEN EN
LA PARTIDA TOTL ELS ELEMENTS AUXILIARS I FERRAMENTA DE LA
PORTA, MANETA ANTIPÀNIC I LLENGÜETES D'ACER
ANTI-VANDALISME JUNT AL PANY DE LA PORTA.

€165,16000

Altres conceptes 36,64 €

PAEAW8X015 CONJUNT DE GRUP HIDRÀULIC MANUAL AMB DOS CILINDRES PER A
PUJADA I BAIXADA DE TRAM BASCULANT D'ESCALA METÀL·LICA.
S'INCLOUEN ELS MANIGUETS, DIPÒSIT D'OLI, ELS ELEMENTS
AUXILIARS DE RECOLZAMENT I FIXACIÓ I EL CONNEXIONAT A LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA. TAMBÉ QUEDA INCLOSA EN LA PARTIDA
LA POSADA EN MARXA I VERIFICACIÓ DEL CORRECTE
FUNCIONAMENT DE L'ELEMENT. ELS ELEMENTS QUE COMPOSEN LA
PARTIDA SERAN:

- GRUP HIDRÀULIC DE PUJADA I BAIXADA DE L'ESCALA, AMB CABLE
TENSOR FINS AL DARRER TRAM I TOTS ELS SEUS ELEMENTS
AUXILIARS DE FUNCIONAMENT.

- TREBALLS AUXILIARS PER A LA COL·LOCACIÓ EN COBERTA I FIXACIÓ
DEL GRUP HIDRÀULIC.

- CONNEXIONAT A LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I COL·LOCACIÓ DE
DOS POLSADORS JUNT A CADA SORTIDA D'EMERGÈNCIA (EN PLANTA
BAIXA I EN PLANTA PRIMERA) QUE ACCIONARAN EL MECANISME DE
L'ESCALA.

P- 9  €1.156,97

Sense descomposició 1.156,97 €

MFB12XAAE BARANA D'ACER, AMB PASSAMÀ, TRAVESSER INFERIOR, I MUNTANTS
DE 50X50X2MM I BRÈNDOLES DE 20X20X1,5MM CADA 12 CM, DE 100
CM D'ALÇÀRIA. PASSAMÀ SUPERIOR AMB TUB DE 50 MM DE
DIÀMETRE, COL·LOCADA A OBRA AMB SOLDADURA.

P- 10  €53,02

B0A62F90 TAC D'ACER DE D 10 MM, AMB CARGOL, VOLANDERA I FEMELLA €3,76000
B44Z5021 BARANA D'ACER, AMB PASSAMÀ, TRAVESSER INFERIOR, I MUNTANTS

DE 50X50X2MM I BRÈNDOLES DE 20X20X1,5MM CADA 12 CM, DE 100
CM D'ALÇÀRIA. PASSAMÀ SUPERIOR AMB TUB DE 50 MM DE
DIÀMETRE, COL·LOCADA A OBRA AMB SOLDADURA.

€0,87220

BB12XAA0 BARANA D'ACER, AMB PASSAMÀ, TRAVESSER INFERIOR, I MUNTANTS
DE 50X30X2MNM CADA 200 CM I BRÈNDOLES DE 20X20X1,5MM CADA
12 CM, DE 100 CM D'ALÇÀRIA, ANCORADA A L'OBRA AMB PLETINA DE
100X100X10MM  AMB TACS MECÀNICS SOLDATS A PLETINA

€35,23000

Altres conceptes 13,16 €



Projecte d´instal·lació d´una escala i dues sortides d´emergència a l´edifici del SGEP

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 3

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

M2K216X511 ENDERROC DE PARET CERÀMICA DE TANCAMENT DE 30 CM DE
GRUIX, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU PART PROPORCIONAL DE MITJANS
AUXILIARS.

P- 11  €8,63

Altres conceptes 8,63 €

MK216X512 ENDERROC D'ESCOPIDOR EN FINESTRES AFECTADES PEL
RECORREGUT DE L'ESCALA, REALITZAT AMB TALL DE DISC. S'INCLOU
LA CÀRREGA MANUAL DE RESIDUS EN CAMIÓ O CONTENIDOR.

P- 12  €0,96

Altres conceptes 0,96 €

UK21AX011 DESMUNTATGE PARCIAL DE FINESTRA METÀL·LICA I ENVIDRAMENT.
S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE PERFILS METÀL·LICS
TUBULARS DE 40X70 MM, ENVIDRAMENTS FIXES DE 4 MM DE GRUIX I
PECES DE REMAT PER A LES NOVES DIMENSIONS DE LA FINESTRA I
LA CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR DELS
ELEMENTS ENDERROCATS

P- 13  €66,22

B21AX011 CONJUNT DE MATERIALS PER A L'EXECUCIÓ DEL REMAT DE
FINESTRA PER A ADAPTAR-LA A LES NOVES DIMENSIONS
RESULTANTS DEL SEU ENDERROC PARCIAL. S'INCLOUEN ELS
PERFILS METÀL·LICS TUBULARS DE 40X70 MM, ELS ELEMENTS FIXES
DE VIDRE DE 4 MM DE GRUIX I ELS MATERIALS DE REMAT
NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA.

€25,35000

Altres conceptes 40,87 €

M3K2R54237 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ
DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA
CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10
KM

P- 14  €6,42

Altres conceptes 6,42 €

UK4ZWXB01 ANCORATGE AMB TAC QUÍMIC DE 12 MM DE DIÀMETRE, AMB CARGOL,
VOLANDERA I FEMELLA I ADHESIU TIPUS SIKA ANCHORFIX-3+ O
EQUIVALENT, SOBRE SUPORT DE FORMIGÓ AMB UN DIÀMETRE DE
TALADRE DE 22 MM I UNA PROFUNDITAT D'ANCORATGE DE 120 MM.

P- 15  €8,69

B0A6XM00 TAC QUÍMIC DE DIÀMETRE 12 MM, AMB CARGOL, VOLANDERA I
FEMELLA I ADHESIU TIPUS ANCHORFIX -3+ DE SIKA O EQUIVALENT

€6,90000
Altres conceptes 1,79 €

M2K81131E2 ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL INTERIOR, A
3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB MORTER DE CIMENT 1:4,
REMOLINAT

P- 16  €20,66

Altres conceptes 20,66 €

M2K898X240 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL DE CIMENT, AMB PINTURA PLÀSTICA
AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA DE FONS DILUÏDA I DUES D'ACABAT

P- 17  €5,09

B89ZPD00 PINTURA PLÀSTICA PER A INTERIORS RENTABLE €1,25705
B8ZA1000 SEGELLADORA €0,65025

Altres conceptes 3,18 €

M2K89AQBP0 PINTAT DE PORTES CEGUES D'ACER GALVANITZAT, AMB ESMALT
SINTÈTIC, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES
D'ACABAT

P- 18  €14,06

B89ZB000 ESMALT SINTÈTIC €2,67750

Projecte d´instal·lació d´una escala i dues sortides d´emergència a l´edifici del SGEP

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 4



Projecte d´instal·lació d´una escala i dues sortides d´emergència a l´edifici del SGEP

PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA PRESSUPOST  GEP0101
CAPÍTOL ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K216X511 M2 ENDERROC DE PARET CERÀMICA DE TANCAMENT DE 30
CM DE GRUIX, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL
DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU PART
PROPORCIONAL DE MITJANS AUXILIARS. (P - 11)

4,0008,63 34,52

2 K216X512 M ENDERROC D'ESCOPIDOR EN FINESTRES AFECTADES PEL
RECORREGUT DE L'ESCALA, REALITZAT AMB TALL DE
DISC. S'INCLOU LA CÀRREGA MANUAL DE RESIDUS EN
CAMIÓ O CONTENIDOR. (P - 12)

4,0000,96 3,84

3 K21AX011 U DESMUNTATGE PARCIAL DE FINESTRA METÀL·LICA I
ENVIDRAMENT. S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE
PERFILS METÀL·LICS TUBULARS DE 40X70 MM,
ENVIDRAMENTS FIXES DE 4 MM DE GRUIX I PECES DE
REMAT PER A LES NOVES DIMENSIONS DE LA FINESTRA I
LA CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR DELS
ELEMENTS ENDERROCATS (P - 13)

2,00066,22 132,44

4 K2R54237 M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA
DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS
D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN
RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 14)

5,8806,42 37,75

5 E2RA73G1 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 1,25 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA
EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 1)

5,88029,74 174,87

CAPÍTOLTOTAL 01.01 383,42

OBRA PRESSUPOST  GEP0101
CAPÍTOL ESTRUCTURA METÀL·LICA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E443ZX015 KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A BIGUES
FORMADES PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN
CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, TREBALLAT
A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT,
COL·LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA.  (P - 2)

1.937,0401,14 2.208,23

2 E44Z5A25 KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ, QUADRAT,
RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT A TALLER I AMB UNA
CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, PER A REFORÇ
D'ELEMENTS D'ENCASTAMENT, RECOLZAMENT I
RIGIDITZADORS, COL·LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA (P
- 3)

1.291,3251,37 1.769,12

3 K4ZWXB01 U ANCORATGE AMB TAC QUÍMIC DE 12 MM DE DIÀMETRE,
AMB CARGOL, VOLANDERA I FEMELLA I ADHESIU TIPUS
SIKA ANCHORFIX-3+ O EQUIVALENT, SOBRE SUPORT DE
FORMIGÓ AMB UN DIÀMETRE DE TALADRE DE 22 MM I UNA
PROFUNDITAT D'ANCORATGE DE 120 MM. (P - 15)

64,0008,69 556,16

4 E89BXDJ0 M2 PINTAT DE PERFIL ESTRUCTURAL D'ACER, AMB PINTURA
DE PARTÍCULES METÀL·LIQUES, AMB DUES CAPES
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I 2 D'ACABAT (P - 5)

61,80412,17 752,15

CAPÍTOLTOTAL 01.02 5.285,66

Euro

Projecte d´instal·lació d´una escala i dues sortides d´emergència a l´edifici del SGEP

PRESSUPOST Pàg.: 2

OBRA PRESSUPOST  GEP0101
CAPÍTOL ELEMENTS AUXILIARS ESCALA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FB12XAAE M BARANA D'ACER, AMB PASSAMÀ, TRAVESSER INFERIOR, I
MUNTANTS DE 50X50X2MM I BRÈNDOLES DE 20X20X1,5MM
CADA 12 CM, DE 100 CM D'ALÇÀRIA. PASSAMÀ SUPERIOR
AMB TUB DE 50 MM DE DIÀMETRE, COL·LOCADA A OBRA
AMB SOLDADURA.

 (P - 10)

28,80053,02 1.526,98

2 E89BX2J0 M2 PINTAT DE BARANA D'ACER, AMB PINTURA DE
PARTÍCULES METÀL·LIQUES, AMB DUES CAPES
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I 2 D'ACABAT (P - 4)

57,60012,17 700,99

3 E9V8XA75 M ESGLAÓ AMB RELLEU ACABAT LAGRIMAT DE PLANXA
D'ACER GALVANITZAT, DE 3 MM DE GRUIX, AMB 4 PLECS I
600 MM DE DESENVOLUPAMENT COM A MÀXIM, COL·LOCAT
A L'OBRA AMB SOLDADURA  (P - 7)

56,60017,32 980,31

4 E9S2XN3B M2 PAVIMENT DE PLANXA AMB RELLEU ACABAT LAGRIMAT
D'ACER GALVANITZAT DE 3,5 MM DE GRUIX, COL·LOCAT
SOLDAT (P - 6)

7,50020,31 152,33

5 EAW8X015 PA CONJUNT DE GRUP HIDRÀULIC MANUAL AMB DOS
CILINDRES PER A PUJADA I BAIXADA DE TRAM BASCULANT
D'ESCALA METÀL·LICA. S'INCLOUEN ELS MANIGUETS,
DIPÒSIT D'OLI, ELS ELEMENTS AUXILIARS DE
RECOLZAMENT I FIXACIÓ I EL CONNEXIONAT A LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA. TAMBÉ QUEDA INCLOSA EN LA
PARTIDA LA POSADA EN MARXA I VERIFICACIÓ DEL
CORRECTE FUNCIONAMENT DE L'ELEMENT. ELS
ELEMENTS QUE COMPOSEN LA PARTIDA SERAN:

- GRUP HIDRÀULIC DE PUJADA I BAIXADA DE L'ESCALA,
AMB CABLE TENSOR FINS AL DARRER TRAM I TOTS ELS
SEUS ELEMENTS AUXILIARS DE FUNCIONAMENT.

- TREBALLS AUXILIARS PER A LA COL·LOCACIÓ EN
COBERTA I FIXACIÓ DEL GRUP HIDRÀULIC.

- CONNEXIONAT A LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I
COL·LOCACIÓ DE DOS POLSADORS JUNT A CADA SORTIDA
D'EMERGÈNCIA (EN PLANTA BAIXA I EN PLANTA PRIMERA)
QUE ACCIONARAN EL MECANISME DE L'ESCALA. (P - 9)

1,0001.156,97 1.156,97

CAPÍTOLTOTAL 01.03 4.517,58

OBRA PRESSUPOST  GEP0101
CAPÍTOL PORTES TALLAFOCS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EASAX1N2 U PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-60-C5, UNA FULLA
BATENT, PER A UNA LLUM DE 80X210 CM, PREU ALT,
COL·LOCADA. S'INCLOUEN EN LA PARTIDA TOTL ELS
ELEMENTS AUXILIARS I FERRAMENTA DE LA PORTA,
MANETA ANTIPÀNIC I LLENGÜETES D'ACER
ANTI-VANDALISME JUNT AL PANY DE LA PORTA, AIXÍ COM
LES AJUDES DE PALETERIA PER A L'ARESTAT DEL FORAT
DE LA PORTA I LA COL·LOCACIÓ DEL BASTIMENT. (P - 8)

2,000201,80 403,60

2 K89AQBP0 M2 PINTAT DE PORTES CEGUES D'ACER GALVANITZAT, AMB
ESMALT SINTÈTIC, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ
FOSFATANT I DUES D'ACABAT (P - 18)

8,80014,06 123,73

Euro



Projecte d´instal·lació d´una escala i dues sortides d´emergència a l´edifici del SGEP

PRESSUPOST Pàg.: 3

CAPÍTOLTOTAL 01.04 527,33

OBRA PRESSUPOST  GEP0101
CAPÍTOL TREBALLS AUXILIARS DE RAM DE PALETA I REVESTIMENTS05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K81131E2 M2 ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL
INTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB
MORTER DE CIMENT 1:4, REMOLINAT (P - 16)

10,00020,66 206,60

2 K898X240 M2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL DE CIMENT, AMB
PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA DE
FONS DILUÏDA I DUES D'ACABAT (P - 17)

10,0005,09 50,90

CAPÍTOLTOTAL 01.05 257,50

OBRA PRESSUPOST  GEP0101
CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PPA000SS PA PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER LA
SEGURETAT I SALUT A L'OBRA, EN BASE A L'ESTUDI I EL
PLA DE SEGURETAT I SALUT (P - 0)

1,0001.507,56 1.507,56

CAPÍTOLTOTAL 01.06 1.507,56

OBRA PRESSUPOST  GEP0101
CAPÍTOL CONTROL DE QUALITAT07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PPA000CQ PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR CORRESPONENT ALS
ASSAJOS ESTABLERTS DINS DEL PROGRAMA DE CONTROL
DE QUALITAT (P - 0)

1,0001.386,50 1.386,50

CAPÍTOLTOTAL 01.07 1.386,50

Euro



Projecte d´instal·lació d´una escala i dues sortides d´emergència a l´edifici del SGEP

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01 ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS 383,42
Capítol 01.02 ESTRUCTURA METÀL·LICA 5.285,66
Capítol 01.03 ELEMENTS AUXILIARS ESCALA 4.517,58
Capítol 01.04 PORTES TALLAFOCS 527,33
Capítol 01.05 TREBALLS AUXILIARS DE RAM DE PALETA I REVESTIMENTS 257,50
Capítol 01.06 SEGURETAT I SALUT 1.507,56
Capítol 01.07 CONTROL DE QUALITAT 1.386,50

01 Pressupost  GEP01Obra 13.865,55

13.865,55

NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost GEP01 13.865,55

13.865,55

Euro



Projecte d´instal·lació d´una escala i dues sortides d´emergència a l´edifici del SGEP

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

13.865,55PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..........................................................................

1.802,5213,00 % DESPESES GENERALS SOBRE 13.865,55.......................................................

6,00 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 13.865,55.......................................................... 831,93

Subtotal 16.500,00

21,00 % IVA SOBRE 16.500,00.......................................................................................... 3.465,00

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 19.965,00€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( DINOU MIL NOU-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS )

Rubí, juliol de 2016

Rafael Cárdenas Rodríguez
Arquitecte
Col·legiat COAC núm. 2995-2
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