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DOCUMENT 1- MEMÒRIA

1.1. ÀMBIT I OBJECTE DE LA MEMÒRIA
1.1.1 Identificació i objecte de la memòria valorada
Títol de la memòria:

Memòria valorada per a la substitució de coberta de les naus del viver d’empreses
al Carrer Júpiter, 13

Objecte de l’encàrrec: Aixecament de plànols de la planta coberta de les naus del Carrer Júpiter, 13,
redacció de plànols i memòria valorada per al projecte de substitució de les
cobertes, i reposició de xemeneies i lucernaris segons estat actual.
Impermeabilització de la zona posterior de recollida d’aigües pluvials. I substitució
de canal perimetral de façana carrer i de baixants.
Situació:

Carrer Júpiter, 13, 08228 Terrassa (Barcelona)

1.1.2 Agents del projecte
Promotor:

Ajuntament de Terrassa
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa.
P0827900B

Representant:

Mercè Peralvo Ferrer, enginyer i arquitecte tècnic municipal
44193736H

Redactor memòria:

Emilio Sanchiz Rodríguez
Arquitecte Tècnic
Col·legiat número: 11.538

1.2. ANTECEDENTS
Actualment les naus afectades es troben en ple funcionament, com a viver d’empreses, amb una
superfície total construïda de 1.100,80 m2. Amb entrada des del carrer Júpiter, 13 les naus compten amb
una alçada interior sota celras d’uns 7,50 metres.
La coberta d’aquestes naus està formada per dos cobertes de xapa, la primera i que descansa damunt de
les biguetes de formigó i una segona que es va sobreposar a la primera per problemes de filtracions i que
actualment s’observa deteriorada i amb greus problemes d’oxidació. Ambdues cobertes són de xapa
grecada i intercalen lucernaris de fibra de vidre, d’uns 1,05 metres aproximadament.
1.3. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES
1.3.1 Descripció general de l’edifici
Les finques de l’Ajuntament amb les referències cadastrals següents: 9694820DF1999H0001AQ i
9694821DF1999H0001BQ s’utilitzen a l’actualitat com a viver d’empreses. Les naus en qüestió, de
superfície aproximada de 1.100 m2, fan façana al carrer Júpiter a davant, posteriorment les naus queden
semisoterrades pel mateix terreny de les finques. Consten de planta baixa i pis en algunes zones.
És un edifici industrial d’estructura de formigó armat amb tancaments de bloc de formigó i coberta lleugera
de xapa sobre biguetes de formigó.
1.3.2 Descripció de les obres
L’actuació a realitzar consisteix en reparar i substituir la coberta superior (segona) de les naus, tot
col·locant rastrells metàl·lics sobre la coberta inferior per a muntar-hi la nova coberta de panells Sandwich
de xapa d’acer prelacada al damunt.

Actualment hi ha lucernaris i ventilacions que s’han de mantenir, per tant es desmuntaran i es tornaran
seguint les especificacions tècniques corresponents.
També es preveu el desmuntatge de la impermeabilització existent de la zona posterior de les naus per a
col·locar-hi una nova capa d’impermeabilització. Desmuntatge de baixants per a col·locar-ne de nous,
juntament amb els canalons de la façana del carrer Júpiter.
El procés constructiu serà:
Enderrocs:
Desmuntatge i extracció de la coberta superior de xapa grecada, lucernaris de fibra de vidre, xemeneies i
remats de xapa existents. També desmuntatge dels baixants i canalons de recollida d’aigua.
Reforma:
Col·locació de nova coberta de xapa d’acer prelacada en panells Sandwich damunt la coberta inferior
existent, sobre perfils omega ancorats a la coberta existent i a l’estructura de bigues de formigó segons
especificacions tècniques del fabricant del panell sandwich
Col·locació de canals i baixants a façana.
Impermeabilització de la zona posterior de recollida d’aigües.
1.4. TERMINI D’EXECUCIÓ
El termini d’execució de les obres serà d’un màxim de 2 mesos.
1.5. DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA
Les despeses del Control de qualitat fins al 1% del Pressupost d’Execució Material de l’obra realment
executada, el cartell de les obres segons disseny municipal i altres despeses necessàries per a
complimentar la Normativa sobre Seguretat i Higiene en el Treball que no siguin explícitament
contemplades en el Pla de Seguretat i Higiene ( inclosa la seva elaboració), correran així mateix a càrrec
del Contractista, seguint els criteris del coordinador de seguretat i salut en fase d’obra.
1.6. REDACCIÓ DEL DOCUMENT
El present document ha estat redactat per Emilio Sanchiz Rodríguez, Arquitecte Tècnic, col·legiat 11.538
1.7. RESUM DEL PRESSUPOST
Pressupost d’execució material (PEM)
Pressupost d’execució per contracte (PEC, s/IVA)
Pressupost d’execució per contracte (IVA inclòs)

Terrassa, 25 de Juliol de 2016

Emilio Sanchiz Rodríguez
Arquitecte Tècnic
Col·legiat 11.538

40.046,79 €
47.655,68 €
57.663,37 €

DOCUMENT 2 - PRESSUPOST

MEDICIONES
C/ Júpiter, 13. Terrassa
CÓDIGO

RESUMEN

01

DESMUNTATGE I GESTIÓ RESIDUS

01.01

DESMUNTATGE

K21537ES

m2 Desmuntatge coberta xapa.,m.man.,càrrega manual

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

Desmuntatge de coberta de xapa de plaques incloent plaques traslúcides, coronaments, cumbreres, remats i tots els elements existents
que formen la coberta de xapa amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Coberta inclinada

1

1.035,00

1.045,35 1.01
1.045,35

K21D3ESZ

m

Desmuntatge xemeneia,m.man.,aplec p/aprofit.

Desmuntatge de xemeneia de ventilació, amb mitjans manuals i
aplec per a posterior aprofitament
3

3,00
3,00

K21D3ESZ1

m

Desmuntatge llucernari,m.man.,aplec p/aprofit.

Desmuntatge de lucernari, amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
10

10,00
10,00

K2153ES1

m2 Arrencada làm.impermeab.,m.man.,càrrega manual

Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou l'arrencada de
la mitja canya i neteja del parament deixant-lo en perfectes condicions per a posterior col.locació de làmina impermeable.
Canal posterior
Canal posteriors divisòries

1
5

60,00
2,00

1,20
1,20

72,00
12,00
84,00

01.02

GESTIÓ DE RESIDUS

E2R54235

m3 Transport residus,instal.gestió residus,camió 7t,càrrega mec.,re

Transport de residus, coberta xapa, remats, elements i residus varis 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 2 i fins a 5 km
30,00
E2RA6680

m3 Deposició controlada centre reciclatge,residus metalls no especi

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no especials amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
23,00
K2RA75A0

m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat,residus barrej. no espec

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
7,00

18 juliol 2017

1

MEDICIONES
C/ Júpiter, 13. Terrassa
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

02

COBERTA

K721BESZ

m2 Membrana GA-1,1làm.,5,1kg/m2,LBM(SBS)-50/G-FP-190g/m2,acab.color

CANTIDAD

Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-1 segons UNE
104402, d'una làmina, de densitat superficial 5,1 kg/m2 formada per
làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G amb una armadura FP
de feltre de polièster de 190 g/m2 i acabat de color estàndard, adherida en calent, prèvia imprimació, inclou la formació de mitja canya
en perimetre així com bandes de reforç per la correcta col.locació de
la làmina, segons especificicacions tècniques del fabricant
Canaló

Canal posteriors divisòries

1
1
1
1
5

10,00
7,75
10,00
30,00
2,00

2,20
2,20
2,20
2,20
1,20

22,00
17,05
22,00
66,00
12,00
139,05

E5ZD5ESZ

m

Minvell fixat parament,planxa Zn g=0,82mm,desenv.=40cm,col.fix.m

Minvell fixat al parament, de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix,
preformada i de 40 cm de desenvolupament, col·locada amb fixacions mecàniques i segellada mitjançant Sika Flex AT Connection o
equivalent
Canaló

Canal posteriors divisòries

1
1
1
1
5

10,00
7,75
10,00
30,00
2,00

10,00
7,75
10,00
30,00
10,00
67,75

E5457ESZ

m2 Coberta sandwich "in situ" pend. <30%, planxa inf. perfil nerv.p

Coberta sandwich "in situ" amb pendent inferior a 30 %, formada
per dues planxes, la inferior és un perfil nervat de planxa d'acer prelacada de 0,5 mm de gruix, amb una inèrcia entre 13 i 21 cm4 i una
massa superficial entre 5 i 6 kg/m2, acabat llis de color estàndard,
segons la norma UNE-EN 14782, la superior és un perfil nervat de
planxa d'acer prelacada amb 3 nervis separats entre 450 i 550 mm i
una alçària entre 40 i 50 mm de 0,5 mm de gruix, amb una inèrcia
entre 13 i 21 cm4 i una massa superficial entre 5 i 6 kg/m2, acabat
llis de color estàndard, segons la norma UNE-EN 14782, i perfils
omega d'acer galvanitzat ancorats a xapa existent i estructura de formigó de les naus, d'alçària 100 mm com a separadors i aïllament
amb poliuretà de 126 a 160 kg/m3 i gruix 60 mm col·locat amb fixacions mecàniques d'acer galvanitzat i juntes estanques de neopré,
amb reacció al foc del conjunt CS3D0. Inclou la formació de forats
per a pasa de xemeneies, lucernaris i altres elements
Coberta inclinada

1
-4
-2

1.035,00
18,20
18,60

1,05
1,05

1.045,35 1.01
-77,20 1.01
-39,45 1.01
928,70

K5615ESZ

m2 Lluer.plac.policar.,g=30mm

Placa translúcida de policarbonat cel·lular de 30 mm de gruix, de
1.000 x 9.000 mm i tractament per a l'absorció de la radiació ultraviolada a les dues cares, col·locat sobre perfileria d'omega de coberta de xapa amb ancoratges d'acer galvanitzat
4
2
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18,20
18,60

1,05
1,05

77,20 1.01
39,45 1.01
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CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD
116,65

K5ZA1ESZ

m

Carener planxa acer prelacada g=0,6mm,desenv.=50cm, 4 plecs,fix.mecàniques

Carener, de planxa d'acer plelacada 0,60 mm de gruix, preformada i
50 cm de desenvolupament i 4 plecs, col·locat amb fixacions mecàniques d'acer galvanitzat i juntes estanques de neopré
Coronament bloc de formigó
Laterals

1
1
1
1
2

Divisòries entre trams naus

60,00
18,50
19,00
18,50
19,00

60,00
20,35 1.10
19,00
18,50
38,00
155,85

E5ZET54A

m

Remat plan.acer pl. galv. g=0,6mm, desenv.<70cm 4 plecs, p/ext.r

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, de 0,6 mm
de gruix, 70 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs,
per a extrem del ràfec, col·locat amb fixacions mecàniques d'acer
galvanitzat i juntes estanques de neopré
Façana carrer
Façana posterior

1

62,00

62,00

1
1
1
1

10,00
7,75
10,00
30,00

10,00
7,75
10,00
30,00
119,75

K5ZZ1ESZ

u

Col.locació xemeneia ventilació d'aplec

Col.locació de xemeneia de ventilació provinent d'aplec d'obra amb
adaptació dels solapaments corresponents a la nova coberta, amb fixacions mecàniques d'acer galvanitzat i juntes estanques de neopré

3

3,00
3,00

K5ZZ1ESZ1

u

Col.locació lucernari d'aplec

Col.locació de llucernari provinent d'aplec d'obra amb adaptació
dels solapaments corresponents a la nova coberta, amb fixacions
mecàniques d'acer galvanitzat i juntes estanques de neopré

10

10,00
10,00

K5ZJ1ES1

m

Canal planxa ac.galv.prelacat g=0,6mm, desnv.<550mm

Canal exterior de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,6 mm de
gruix, de desenvolupament màxim de 550 mm, col·locada amb suport de peces especials d'acer galvanitzat cada 80 cm i connectada
al baixant, incloent accessoris de muntatge
Façana carrer

1

62,00

62,00
62,00

ED144ESZ

m

Baixant xapa pre lacada, diàmetre 125mm,g=0,6mm,fix.mec

Baixant circular electrosoldat de xapa pre lacada de 0.60 mm d'espessor i 120 mm de diàmetre, amb subjeccions metàl.liques d'acer
galvanaitzat, incloses les peces especials i colzes.
Façana carrer

4

7,50

30,00
30,00

18 juliol 2017

3

MEDICIONES
C/ Júpiter, 13. Terrassa
CÓDIGO

RESUMEN

03

SEGURETAT I SALUT

SEGESZ

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

Seguretat i Salut

Mitjans individuals i col.lectius de seguretat i salut per la correcta
execució de l'obra, on s'inclouen entre d'altres bastides tubulars, màquines elevadores, xarxes perimetrals verticals amb estructura de suport, escales, línies de vida, adeqüació d'espais per a sanitaris, vestuari i menjador, així com botes. roba, etc... per el compliment de les
lleis corresponents en materia de seguretat i salut.
1,00
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4

PRESUPUESTO
C/ Júpiter, 13. Terrassa
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01

DESMUNTATGE I GESTIÓ RESIDUS

01.01

DESMUNTATGE

K21537ES

m2 Desmuntatge coberta xapa.,m.man.,càrrega manual

1.045,35

1,06

1.108,07

3,00

12,58

37,74

10,00

15,23

152,30

84,00

3,31

278,04

TOTAL 01.01...........................................................................................

1.576,15

Desmuntatge de coberta de xapa de plaques incloent plaques traslúcides, coronaments, cumbreres, remats i tots els elements existents
que formen la coberta de xapa amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
K21D3ESZ

m

Desmuntatge xemeneia,m.man.,aplec p/aprofit.

Desmuntatge de xemeneia de ventilació, amb mitjans manuals i
aplec per a posterior aprofitament
K21D3ESZ1

m

Desmuntatge llucernari,m.man.,aplec p/aprofit.

Desmuntatge de lucernari, amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
K2153ES1

m2 Arrencada làm.impermeab.,m.man.,càrrega manual

Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou l'arrencada de
la mitja canya i neteja del parament deixant-lo en perfectes condicions per a posterior col.locació de làmina impermeable.

01.02

GESTIÓ DE RESIDUS

E2R54235

m3 Transport residus,instal.gestió residus,camió 7t,càrrega mec.,re

30,00

2,60

78,00

23,00

1,00

23,00

7,00

22,51

157,57

TOTAL 01.02...........................................................................................

258,57

TOTAL 01.........................................................................................................................................

1.834,72

Transport de residus, coberta xapa, remats, elements i residus varis 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 2 i fins a 5 km
E2RA6680

m3 Deposició controlada centre reciclatge,residus metalls no especi

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no especials amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
K2RA75A0

m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat,residus barrej. no espec

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
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1

PRESUPUESTO
C/ Júpiter, 13. Terrassa
CÓDIGO

RESUMEN

02

COBERTA

K721BESZ

m2 Membrana GA-1,1làm.,5,1kg/m2,LBM(SBS)-50/G-FP-190g/m2,acab.color

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

139,05

16,25

2.259,56

67,75

12,68

859,07

928,70

24,21

22.483,83

116,65

17,16

2.001,71

155,85

19,77

3.081,15

119,75

9,38

1.123,26

Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-1 segons UNE
104402, d'una làmina, de densitat superficial 5,1 kg/m2 formada per
làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G amb una armadura FP
de feltre de polièster de 190 g/m2 i acabat de color estàndard, adherida en calent, prèvia imprimació, inclou la formació de mitja canya
en perimetre així com bandes de reforç per la correcta col.locació de
la làmina, segons especificicacions tècniques del fabricant
E5ZD5ESZ

m

Minvell fixat parament,planxa Zn g=0,82mm,desenv.=40cm,col.fix.m

Minvell fixat al parament, de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix,
preformada i de 40 cm de desenvolupament, col·locada amb fixacions mecàniques i segellada mitjançant Sika Flex AT Connection o
equivalent
E5457ESZ

m2 Coberta sandwich "in situ" pend. <30%, planxa inf. perfil nerv.p

Coberta sandwich "in situ" amb pendent inferior a 30 %, formada
per dues planxes, la inferior és un perfil nervat de planxa d'acer prelacada de 0,5 mm de gruix, amb una inèrcia entre 13 i 21 cm4 i una
massa superficial entre 5 i 6 kg/m2, acabat llis de color estàndard,
segons la norma UNE-EN 14782, la superior és un perfil nervat de
planxa d'acer prelacada amb 3 nervis separats entre 450 i 550 mm i
una alçària entre 40 i 50 mm de 0,5 mm de gruix, amb una inèrcia
entre 13 i 21 cm4 i una massa superficial entre 5 i 6 kg/m2, acabat
llis de color estàndard, segons la norma UNE-EN 14782, i perfils
omega d'acer galvanitzat ancorats a xapa existent i estructura de formigó de les naus, d'alçària 100 mm com a separadors i aïllament
amb poliuretà de 126 a 160 kg/m3 i gruix 60 mm col·locat amb fixacions mecàniques d'acer galvanitzat i juntes estanques de neopré,
amb reacció al foc del conjunt CS3D0. Inclou la formació de forats
per a pasa de xemeneies, lucernaris i altres elements
K5615ESZ

m2 Lluer.plac.policar.,g=30mm

Placa translúcida de policarbonat cel·lular de 30 mm de gruix, de
1.000 x 9.000 mm i tractament per a l'absorció de la radiació ultraviolada a les dues cares, col·locat sobre perfileria d'omega de coberta de xapa amb ancoratges d'acer galvanitzat
K5ZA1ESZ

m

Carener planxa acer prelacada g=0,6mm,desenv.=50cm, 4 plecs,fix.mecàniques

Carener, de planxa d'acer plelacada 0,60 mm de gruix, preformada i
50 cm de desenvolupament i 4 plecs, col·locat amb fixacions mecàniques d'acer galvanitzat i juntes estanques de neopré
E5ZET54A

m

Remat plan.acer pl. galv. g=0,6mm, desenv.<70cm 4 plecs, p/ext.r

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, de 0,6 mm
de gruix, 70 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs,
per a extrem del ràfec, col·locat amb fixacions mecàniques d'acer
galvanitzat i juntes estanques de neopré
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2

PRESUPUESTO
C/ Júpiter, 13. Terrassa
CÓDIGO

RESUMEN

K5ZZ1ESZ

u

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3,00

17,12

51,36

10,00

19,82

198,20

62,00

23,43

1.452,66

30,00

22,23

666,90

TOTAL 02.........................................................................................................................................

34.177,70

Col.locació xemeneia ventilació d'aplec

Col.locació de xemeneia de ventilació provinent d'aplec d'obra amb
adaptació dels solapaments corresponents a la nova coberta, amb fixacions mecàniques d'acer galvanitzat i juntes estanques de neopré

K5ZZ1ESZ1

u

Col.locació lucernari d'aplec

Col.locació de llucernari provinent d'aplec d'obra amb adaptació
dels solapaments corresponents a la nova coberta, amb fixacions
mecàniques d'acer galvanitzat i juntes estanques de neopré

K5ZJ1ES1

m

Canal planxa ac.galv.prelacat g=0,6mm, desnv.<550mm

Canal exterior de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,6 mm de
gruix, de desenvolupament màxim de 550 mm, col·locada amb suport de peces especials d'acer galvanitzat cada 80 cm i connectada
al baixant, incloent accessoris de muntatge
ED144ESZ

m

Baixant xapa pre lacada, diàmetre 125mm,g=0,6mm,fix.mec

Baixant circular electrosoldat de xapa pre lacada de 0.60 mm d'espessor i 120 mm de diàmetre, amb subjeccions metàl.liques d'acer
galvanaitzat, incloses les peces especials i colzes així com la seva
connexió corresponent a la xarxa de sanejament
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03

SEGURETAT I SALUT

SEGESZ

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

4.034,37

4.034,37

TOTAL 03.........................................................................................................................................

4.034,37

Seguretat i Salut

Mitjans individuals i col.lectius de seguretat i salut per la correcta
execució de l'obra, on s'inclouen entre d'altres bastides tubulars, màquines elevadores, xarxes perimetrals verticals amb estructura de suport, escales, línies de vida, adeqüació d'espais per a sanitaris, vestuari i menjador, així com botes. roba, etc... per el compliment de les
lleis corresponents en materia de seguretat i salut.

TOTAL.............................................................................................................................................................

25 juliol 2017

40.046,79
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AJUNTAMENT TERRASSA: SUBSTITUCIÓ COBERTA DE LES NAUS DEL VIVER D'EMPRESES

RESUM CAPÍTOLS

COST

01

ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS

02

COBERTA

03

SEGURETAT I SALUT

1.834,72 €
34.177,70 €
4.034,37 €

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL

40.046,79 €

13,00% Despeses Genrelas

5.206,08 €

6,00% Benefici industrial

2.402,81 €

SUMA DE G.G I B.I

7.608,89 €

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ DE CONTRACTE (SENSE IVA)

47.655,68 €
10.007,69 €

21% IVA
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ DE CONTRACTE (IVA INCLÒS)

57.663,37 €

El pressupost d’execució per contracte de l’obra projectada amb IVA inclòs és CINCUANTA-SET MIL SISCENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS D'EURO
Terrassa, a 25 de juliol de 2017
El promotor

La direcció facultativa

3. FOTOGRAFIES

F01 | Façana principal de les naus

F02 | Vista Nord de les cobertes

F03 | Vista Sud de les cobertes

F04 | Estat Actual de la coberta i lluernari

F05 | Xemeneies i claraboies

F06 | Zona posterior de cobertes de recollida d’aigües pluvials
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ESTAT ACTUAL DE LA ONA POSTERIOR DE RECOLLIDA
D'AIGÜES PLUVIALS A IMPERMEABILITZAR
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DOCUMENT 5 – ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES
OBRES DE CONSTRUCCIÓ"
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 de manteniment posteriors.
Permet 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 i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 pel
qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció".
En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, 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 sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions
Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració.
Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla de S i
S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i
Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidència.
Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la
informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i
Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament els empresaris que tinguin la consideració
de contractistes.
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-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels
treballadors.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).

2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA
En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos laborals",
l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis
generals:

•

Evitar riscos

•

Avaluar els riscos que no es puguin evitar

•

Combatre els riscos a l'origen

•

Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció
dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu, i reduir els
efectes del mateix a la salut

•

Tenir en compte l'evolució de la tècnica

•

Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill

•

Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les condicions del
treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball

•

Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual

•

Donar les degudes instruccions als treballadors

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 10 del RD
1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per:

•

El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja

•

L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la
determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació

•

La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars

•

El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius
necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la
seguretat i salut dels treballadors.

•

La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses

•

La recollida dels materials perillosos utilitzats

•

L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes

•

L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les
diferents feines o fases del treball

•

La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms

•

Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o prop
de l'obra

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el
moment d'encomanar les feines.
L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació i
formació
suficient
i
adequada
puguin
accedir
a
les
zones
de
risc
greu
i
específic.
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que pogués
cometre el treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures
preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin substancialment menors dels que es
volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures.
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a àmbit de cobertura, la previsió
de riscos derivats del treball de l'empresa respecte dels seus treballadors, dels treballadors autònoms respecte d'ells
mateixos i de les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu
treball personal.
En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada treballador rebi una formació
teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta formació cal centrar-la en el lloc de
treball o funció concreta que dugui a terme el treballador, i per tant, l'obliga a complir les mesures de prevenció
adoptades.
En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els treballadors han de:

•

Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb els que
desenvolupin la seva activitat.

•

Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista

•

No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que s'instal·lin
als mitjans o als llocs de treball

•

Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats de prevenció i
protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat i salut dels treballadors.

•

Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no comportin
riscos per la seguretat i salut dels treballadors.

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del RD
1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns
d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a altres feines.
4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I QUE COMPORTEN
L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT
L'EXECUCIÓ DE L'OBRA.
(Annex II del RD 1627/1997)

•

Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda d'altura, per les
particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball

•

Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals
la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible

•

Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de
zones controlades o vigilades

•

Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió

•

Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió

•

Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis

•

Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic

•

Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit

•

Treballs que impliquin l'ús d'explosius

•

Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ

•

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals.

•

S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball.

•

Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.

•

Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs posteriors
(reparació, manteniment, substitució, etc.)

Mesures de protecció col·lectiva

•

Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins
l'obra

•

Senyalització de les zones de perill

•

Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació
amb els vials exteriors

•

Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària

•

Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega

•

Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents

•

Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives

•

Fonamentar correctament la maquinària d'obra

•

Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega
màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.

•

Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra

•

Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat

•

Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl, edificacions
veïnes)

•

Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de protecció de les rases

•

Utilització de paviments antilliscants.

•

Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.

•

Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si es protegeixen les
persones, o als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials

•

Col·locació de xarxes en forats horitzontals

•

Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

•

Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades

•

Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades

•

Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes

•

Instal·lació de serveis sanitaris

Mesures de protecció individual

•

Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules

•

Utilització de calçat de seguretat

•

Utilització de casc homologat

•

A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció col·lectiva, caldrà establir
punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà
obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips només està autoritzat als operaris amb formació i
capacitació suficient.

•

Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de
talls i punxades

•

Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos

•

Utilització de mandils

•

Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'un operari en els treballs amb perill
d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire

Mesures de protecció a tercers

•

Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada l'obra (entorn
urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un sistema de
protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin
accedir a la mateixa

•

Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors

•

Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega

•

Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels elements (subsòl,
edificacions veïnes)

•

Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

6. PRIMERS AUXILIS
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informarà a l'inici de
l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient
disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències,
ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.

7. NORMATIVA APLICABLE
La documentació de l'Estudi Bàsic de seguretat ha d'anar acompanyada d'un llistat de normativa de seguretat que
podeu trobar actualitzat a l'apartat de normativa de la pàgina web de l'OCT.

NORMATIVA DE SEGURETAT I SALUT
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT QUE HAN
D’APLICAR-SE AN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ TEMPORALS O
MOBILS

Directiva 92/57/CEE 24 Juny
(DOCE: 26/08/92)

DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES
DE CONSTRUCCIÓ

RD 1627/1997. 24 octubre
(BOE 25/10/97) Transposició de la
Directiva 92/57/CEE

LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS

Llei 31/1995. 8 novembre
(BOE: 10/11/95)

REFORMA DEL MARC NORMATIU DE LA PREVENCIÓ DE RISCS
LABORALS

Llei 54/2003. 12 decembre
(BOE 13/12/2003)

REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ

RD 39/1997, 17 de gener
(BOE: 31/01/97) i les seves
modificacions

MODIFICACIÓ RD 39/1997; RD 1109/2007, I EL RD 1627/1997

RD 337/2010 (BOE 23/3/2010)

REQUISITS I DADES QUE HAN DE REUNIR LES COMUNICACIONS
D’APERTURA O DE REANUDACIÓ D’ACTIVITATS EN ELS CENTRES
DE TREBALL
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER
L’UTILITZACIÓ PER ELS TREBALLADORS DELS EQUIPS DE
TREBALL EN MATERIA DE TREBALLS TEMPORALS EN ALÇADA

Ordre TIN/1071/2010 (BOE
1/5/2010)

RD 2177/2004, de 12 de novembre
(BOE: 13/11/2004)

DISPOSICIONS MÍNIMES EN MATERIA DE SENYALITZACIÓ, DE
SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

RD 485/1997. 14 d’abril
(BOE: 23/04/1997)

DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN ELS LLOCS DE
TREBALL

RD 486/1997, 14 d’abril
(BOE: 23/04/1997)

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997
l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de
la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971)
LLEI REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓ EN EL SECTOR DE LA
CONSTRUCCIÓ

LLEI 32/2006
(BOE 19/10/2006)

MODIFICACIÓ DEL RD 39/1997, PER EL QUE S’APROVA EL
REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ I EL RD 1627/97, PER
EL QUE S’ESTABLEIXEN LES DISPOSICIONS MÍNIMES DE
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ

RD 604 / 2006
(BOE 29/05/2006)

DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT APLICABLES ALS
TREBALLS AMB RISC D’AMIANT

RD 396/2006
(BOE 11/04/2006)

PROTECCIÓ DE LA SALUT I SEGURETAT DELS TREBALLS CONTRA
ELS RISCS RELACIONATS AMB LA EXPOSICIÓ AL SOROLL

RD 286/2006
(BOE: 11/03/2006)

DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA
MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES QUE ENTRANYEM RISCS,
EN PARTICULAR DORSO LUMBARS, PER ALS TREBALLADORS

RD 487/1997
(BOE 23/04/1997)

DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES AL
TREBALL

AMB

EQUIPS

QUE

INCLOUEN

PANTALLES

DE

RD 488/1997.
(BOE: 23/04/97)

VISUALITZACIÓ
PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCS
RELACIONATS AMB LA EXPOSICIÓ A AGENTS BIOLÓGICS DURANT
EL TREBALL

RD 664/1997.
(BOE: 24/05/97)

PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCS
RELACIONATS AMB LA EXPOSICIÓ A AGENTS CANCERÍGENS
DURANT EL TREBALL

RD 665/1997
(BOE: 24/05/97)

DISPOSICIONES MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT, RELATIVES A
LA UTILIZACIÓ PER ELS TREBALLADORS D’EQUIPS DE PROTECCIÓ
INDIVIDUAL

RD 773/1997.
(BOE: 12/06/97)

DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER LA
UTILIZACIÓ PER ELS TREBALLADORS DELS EQUIPS DE TREBALL

RD 1215/1997.
(BOE: 07/08/97)

PROTECCIÓ CONTRA RISC ELÈCTRIC

RD 614/2001
(BOE: 21/06/01)

PROTECCIO DE LA SEGURETAT I SALUT DELS TREBALLADORS
CONTRA ELS RISCS RELACIONATS AMB LA EXPOSICIO A AGENTS
QUIMICS DURANT EL TREBALL

RD 374/2001
(BOE: 01/05/2001). mods
posteriors (30/05/2001)

REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE DEL TREBALL A LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓ

O. de 20 de maig de 1952
(BOE: 15/06/52) i les seves
modificacions posteriors

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A
LINIES ELÈCTRIQUES

R. 04/11/1988 (DOGC 1075,
30/11/1988)

ORDENANÇA DEL TREBALL PER A LES INDUSTRIES DE LA
CONSTRUCCIÓ, VIDRE I CERÀMICA

O. de 28 de agosto de 1970. ART.
1º A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y
II (BOE: 05/09/70; 09/09/70)
correcció d'errades: BOE:
17/10/70
O. de 31 de agosto de 1987
(BOE: 18/09/87)

SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT, NETEJA I TERMINACIÓ D’OBRES
FIXES EN VIES FORA DE POBLAT
INSTRUCCIÓ TÈCNICA COMPLEMENTARIA
MIE-AEM 2 DEL
REGLAMENT D’APARELLS D’ELEVACIÓ I MANUTENCIÓ REFERENT
A GRÚES-TORRE DESMONTABLES PER A OBRES.

RD 836/2003. 27 juny,
(BOE: 17/07/03). vigent a partir del
17 d’octubre de 2003. (deroga la
O. de 28 de junio de 1988 (BOE:
07/07/88) i la modificació: O. de 16
de abril de 1990 (BOE: 24/04/90))

ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE EN EL TREBALL

O. de 9 de marzo DE 1971
(BOE: 16 I 17/03/71)
correcció d'errades (BOE:
06/04/71)
modificació:
(BOE: 02/11/89) derogats alguns
capítols per: LEY 31/1995, RD
485/1997, RD 486/1997, RD
664/1997, RD 665/1997, RD

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE
CONSTRUCCIÓ

O. de 12 de gener de 1998
(DOGC: 27/01/98)

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
CASCS NO METÀL·LICS

R. de 14 de diciembre de 1974
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1

PROTECTORS AUDITIUS

(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2

PANTALLES PER A SOLDADORS

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:
modificació: BOE: 24/10/75

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4
modificació: BOE: 25/10/75

BANQUETES AÏLLANTS DE MANIOBRES

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6
modificació: BOE: 28/10/75

EQUIPS DE PROTECCIÓ PERSONAL DE VIES RESPIRATÒRIES.
NORMES COMUNS I ADAPTADORS FACIALS

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7
modificació: BOE: 29/10/75

EQUIPS DE PROTECCIÓ PERSONAL DE VIES RESPIRATÒRIES:
FILTRES MECÀNICS

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8
modificació: BOE: 30/10/75

EQUIPS D PROTECCIÓ PERSONAL DE VIES RESPIRATÒRIES: MASCARETES
AUTOFILTRANTS

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9
modificació: BOE: 31/10/75

EQUIPS DE PROTECCIÓ PERSONAL DE VIES RESPIRATÒRIES: FILTRES QUÍMICS I
MIXTES CONTRA AMONÍAC

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10
modificació: BOE: 01/11/75

Terrassa, 25 de Juliol de 2017

Emilio Sanchiz Rodríguez
Arquitecte Tècnic
Col·legiat 11.538

