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MG DADES GENERALS 

 

MG 1 Identificació i objecte del projecte 

Projecte: Projecte Bàsic i d’Execució de millores i reparacions a la 
pista d’atletisme de la zona esportiva municipal de Can 
Jofresa 

Objecte de l’encàrrec: Realitzar millores i reparacions a la pista d’atletisme de la 
zona esportiva municipal de Can Jofresa 

Emplaçament: C/de Badalona, 4-6.  CP 08223 

Municipi: Terrassa (Barcelona) 

Referència cadastral: 8401501DG1080B0001GD 

 

MG 2 Agents del projecte 

        

Promotor: Nom: Ajuntament de Terrassa 

CIF: P0827900B 

Adreça: Raval de Montserrat, 14, 08221, Terrassa 
(Barcelona) 

 

Arquitecte tècnic: 

municipal 

Nom: Mercè Peralvo i Ferrer 

Adreça: Raval de Montserrat, 14, 08221 de Terrassa 

Telèfon: 93 739 70 00 
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MG 3 Relació de documents complementaris i projectes parcials 

 

Estudi de seguretat i salut: Redactat pel mateix arquitecte projectista. 

Estudi de gestió de residus de la 
construcció: 

Redactat pel mateix arquitecte projectista. 

Control de qualitat: Redactat pel mateix arquitecte projectista. 

 
 
 
 

 

 

 

A Terrassa, novembre 2017 
 
 
 
 

Mercè Peralvo i Ferrer 
Arquitecta tècnic 
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MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

 

MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida 

 

La pista d’atletisme on s’actuarà es troba dins el complex d’equipament de la Zona Esportiva Municipal de Can 
Jofresa. 

El solar es troba al carrer de Badalona, 4-6, 08223, a Terrassa i té una superfície de 81.916m2. En total hi ha 
20.705m2 construïts, 14.060m2 dels quals, corresponen a la pista d’atletisme i el camp. A banda de la pista 
d’atletisme, també compta amb un pavelló poliesportiu, diverses pistes esportives exteriors i un aparcament. El 
solar té la qualificació urbanística E.3 (Sistema d’equipaments comunitaris). 

La orientació del camp és nord-sud en sentit longitudinal. Al nord limita amb el carrer de Badalona, que també 
dóna accés a l’escola pública Pau Vila i al camp del Club de futbol de la Unió FB Jàbac Terrassa. A l’oest hi 
trobem el pavelló poliesportiu esmentat anteriorment. A l’est hi trobem l’Avinguda de Can Jofresa (que es troba 
a una cota força més alta), que dóna accés a la zona comercial del Parc Vallès. Al sud hi trobem una zona 
sense urbanitzar però que està dins de sòl urbanitzable. 

L’estadi disposa de les condicions homologables per la pràctica de l’atletisme. La intervenció mantindrà 
aquestes condicions o les millorarà per acomplir-ho, si s’escau. La pista és de 400m de longitud i compta amb 
8 carrils de 1,22m d’amplada. 

Dins la pista hi trobem un camp amb gespa natural destinat a la pràctica de rugby i futbol. També hi ha una 
zona de salts (de longitud, d’alçada, de pèrtiga, etc.) i de llançaments (disc, martell, javelina, etc.) 

 

L’objecte principal d’actuació, doncs, és la pista, la qual es troba en mal estat de conservació ja que està 
desgastada i desenganxada en bona part de la superfície. En alguns punts fins i tot es poden observar forats 
els quals han permès l’entrada d’aigua de pluja i ha produït petites germinacions de vegetació. 

 

Urbanísticament, el projecte s’ha resolt seguint els paràmetres urbanístics descrits al POUM de Terrassa, 
aprovat l'any 2003. 

Igualment es dóna compliment a la resta de normativa tècnica, d’àmbit estatal, autonòmic i municipal que li és 
d’aplicació. 
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MD 1.1 Reportatge fotogràfic.  Fotografies de l'estat actual. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Façana principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pista d’atletisme 
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Focus pista d’atletisme 
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Arqueta pista d’atletisme 
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MD 2 Descripció del projecte 

MD 2.1 Descripció general del projecte. 

L’objecte d’aquest projecte és definir tècnicament i econòmica els elements d’obra necessaris per a efectuar la 
renovació de la superfície de la pista d’atletisme i procedir a una sèrie de reparacions i operacions de 
manteniment i/o reposicions que l’envelliment de la instal·lació ha fet necessàries. 

 

Així, doncs, es substituirà el paviment actual en la seva totalitat, que està molt malmès, per un de nou. Aprofitant 
la intervenció també s’actuarà sobre la instal·lació de sanejament per assegurar un bon drenatge de la pista. 

 

MD 2.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances municipals i altres 
normatives si s’escau 

Planejament que li afecta: POUM Terrassa 2003 
Qualificació: E.3  Sistema d’equipaments comunitaris 
 

L’actuació no afecta cap paràmetre de la qualificació urbanística, ja que tan sols es duu a terme la substitució 
del paviment i altres tasques de reparació i/o reposició. 

 

MD 2.3 Descripció de l’estat actual. Programa Funcional. Descripció general dels sistemes 

Comentada la configuració general de l’edifici en l’apartat MD 2.1”Descripció general del projecte i dels espais 
exteriors adscrits”, a continuació es fa una descripció més detallada de la intervenció. 

En primer lloc, es netejarà la canal perimetral interior de la pista, retirant les plantes i terra de l’interior i els 
primers trams dels tubs de desguàs amb aigua a pressió.  

A continuació es farà les modificacions pertinents a la xarxa de sanejament (incloent el desguàs de la ria) i es 
retirarà el paviment antic. Un cop retirat es procedirà a la col·locació del nou, el qual ve enrotllat i que s’anirà 
extenent mica en mica. Tot seguit es procedirà al sanejament de les juntes i es fixarà amb resina de poliuretà.  

Un cop fixat, es pintarà les línies blanques del carrils  i altres senyalitzacions com els números de carril, línies 
de sortida, etc. 

En qualsevol cas, el projecte proposa la reparació de la superfície i altres elements deteriorats, però no pretén 
cap modificació de les característiques de la pista. Es compliran, per tant, les normes NIDE referents a camps 
grans-atletisme i les seves normes reglamentàries (salt d’altura, llançament de disc, llançament de javelina, salt 
de longitud i triple salt, llançament de martell, cursa d’obstacles, salt amb perxa, llançament de pes, curses en 
pista i curses en recta). 

 

Durant els treballs de millora no es realitzarà cap activitat, no obstant es mantindran les circulacions lliures. Els 
recorreguts es mantindran accessibles, eliminant graons aïlats i fent servir rampes de pendent accessible, 
sempre que sigui possible. 

 

El projecte no modifica les vies d’accés i les zones de pas i evacuació no es modifiquen. Així, doncs, es manté 
el compliment normatiu del projecte inicial. 
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MD 2.4 Relació de superfícies útils i construïdes 

Les superfícies no variaran ja que tan sols es substituirà el paviment. 

 

             ESTAT ACTUAL           PROJECTE  

Pista d’atletisme        7.007m2     Pista d’atletisme        7.007m2 

Camp de rugby        7.053m2     Camp de rugby        7.053m2 

Superfície total        14.060m2     Superfície total        14.060m2 

 

 

 

A Terrassa, novembre 2017 
 
 
 
 

Mercè Peralvo i Ferrer 
Arquitecta tècnic 
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MC MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

 

MC 0 Treballs previs, replanteig general i adequació del terreny 

Es procedirà a la retirada de l’equipament esportiu, tant el mòbil com el fix (cordes, tanca de la ria, màrfegues 
de salts, saltòmetres...). El que es pugui reutilitzar es guardarà en un magatzem de la pròpia instal·lació. El que 
s’hagi de reparar es deixarà a la zona d’activitat de les obres o es portarà al taller corresponent i el que no es 
pugui recuperar es transportarà a un abocador autoritzat, prèvia selecció del tipus de material. 

Els cercles de pes, martell i disc es retiraran i es reservaran per a col·locar-los una altra vegada, previ polit i 
pintat. Es retirarà la vorada metàl·lica del passadís interior de la pista i es guardarà per a la posterior col·locació. 

Prèviament a l’execució de les obres es desconnectaran totes les instal·lacions que puguin haver-hi a la zona 
dels treballs i es col·locaran tanques de separació per impedir-hi l’accés. 

 

Un cop dut a terme totes aquestes accions, s’excavaran les rases que corresponguin per tal de modificar i 
millorar la xarxa de sanejament. També es farà una obertura dper ubicar 4 arquetes noves. 

Es realitzarà un marge de seguretat al perímetre de la canal interior i s’aplicarà un herbicida en un perímetre 
de seguretat de 30cm al voltant de la pista per tal que la gespa natural del camp no envaeixi el paviment sintètic 
de la pista d’atletisme.  

 

MC 1 Desguàs 

Es netejarà la caneleta perimetral de desguàs amb aigua a pressió. Neteja manual i amb aigua a pressió dels 
pericons de registre de la canaleta i de les reixetes de desguàs situades al voltant del camp, les zones de salt 
i el vial perimetral de servei. 

Es revisarà els tubs de desguàs i es netejaran amb aigua a pressió, si s’escau. 

S’obrirà i executarà, si s’escau, nous desguassos per tal d’assegurar un bon drenatge i sanejament. 

S’instal·larà, si s’escau, un nou col·lector de sanejament i la connexió de la xarxa existent per tal d’evacuar les 
aigües del camp.  

 

MC 2 Previsió de pas d’instal·lacions 

S’instal·larà 3 corrugats per rasa i s’executarà les arquetes corresponents als extrems com a previsió de pas 
d’instal·lacions per a futures modificacions. 

 

MC 3 Reposició de subbases, bases i paviments 

Els tubs de sanejament i passatubs corrugats es realitzaran sobre una base anivellada de formigó en massa 
d’uns 10cm per evitar assentaments i es reomplirà la rasa fins la meitat del tub de formigó. Es reompliran les 
rases amb terres seleccionades compactades al 98%PM. 

Es reconstruiran les bases de paviment, soleres de formigó i acabat asfàltic o acabat lliscat, de les mateixes 
característiques que l’existent. Es lligaran per evitar assentaments diferencials amb varilles clavades. 

MC 4 Bordons i límits 

Es substituirà les canaletes i vorades trencades o en mal estat, si s’escau. 
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MC 5 Ria: Recrescut de fons a normativa actual 

Es modificarà, si s’escau, el fons de la ria amb la formació d’un regruix de morter per adequar-la a les mides 
homologables. Es col·locarà una armadura d’acer corrugat, ancorada al fons actual amb perforacions i resina 
epoxi per tal que doni continuïtat entre ambdós materials. Abans de la col·locació del morter s’aplicarà un pont 
d’unió a la superfície del morter antic. 

 

MC 6 Reparació del paviment de la pista d’atletisme 

Es procedirà a l’extracció amb mitjans mecànics de tot el paviment sintètic que no està adherit a la base asfàltica 
i es portarà a un centre de reciclatge autoritzat. 

A les zones on el paviment estigui ben adherit, s’haurà de fresar amb maquinària especialitzada per tal d’arribar 
a la base asfàltica. Un cop fresat, s’haurà d’estendre una nova capa de rodadura d’aglomerat asfàltic d’uns 3-
4cm aproximadament allà on s’hagi fet malbé la base asfàltica. 

 

MC 7 Pavimentació 

Es pavimentarà la zona amb paviment sintètic in situ Beynon 300 Bicapa, o similar, d’un gruix entre 13-14mm 
per a pistes d’atletisme format per: 

- Imprimació de la subbase, mitjançant l’aplicació de resines de poliuretà. 
- Barreja de granulat de cautxú negre de granulometria 1-4mm aglutinat amb poliuretà de 

components innocus per a la salut i el medi ambient utilitzant una barrejadora especial per 
aconseguir la prefecta unificació dels components i la execució in situ, mitjançant la utilització d’una 
estenedora tèrmica-vibrant per aconseguir el gruix, compactació i planimetria adequada de la capa 
base de granulat de cautxú negre d’un gruix de 10mm. 

- Aplicació d’un sellador-tapaporus a base de resines de poliuretà per evitar que la posterior aplicació 
del poliuretà líquid penetri a través dels porus de la base de granulat. 

- Aplicació d’una capa de poliuretà pur de dos components en estat líquid, el qual s’estén a granel, 
abans del seu fraguat i polimerització. Extesa gradual i amb precisió del cautxú sintètic d’EPDM, 
vermell de granulometria 1-4mm el qual confereix l’aspecte granular final del paviment sintètic amb 
un gruix aproximat de 3-5mm. 

 

CONDICIONS D’EXECUCIÓ DE LA PISTA: 

A la reparació de la superfície de la pista es complirà el que es determina a la UNE-EN 14877:2006 “Superfícies 
sintéticas para espacios deportivos al aire libre. Especificaciones” dicada pel Consejo Superior de Deportes. 
S’adjunten a l’annex els fulls amb les corresponents especificacions tècniques. 

Per a garantir una bona qualitat cal tenir en compte que l’execució dels treballs de la superfície de la pista està 
influenciada per les condicions climàtiques i cal tenir en compte la temperatura ambient, la qual interessa que 
sigui el màxim de constant possible, la temperatura de la subbase i  també la humitat relativa. A baixes 
temperatures la reacció es ralentitza i com a resultat de l’increment de la viscositat, la quantitat de material 
utilitzat pot augmentar i, al mateix temps, les propietats autonivellants poden disminuir. Per altra, banda, a altes 
temperatures s’accelera el procés de curat i es veu reduït el temps d’aplicació del material. Els treballs 
d’imprimació, segellat i capa d’ús tan sols els poden dur a terme a temperatura constant per tal de minimitzar 
el risc de formació de bombolles a causa de l’expansió de l’aire atrapat als porus del substrat. 

La temperatura de la superfície ha d’estar com a mínim 3ºC per sobre del punt de rosada quan es treballa amb 
resines reactives. Quan s’uneixen sistemes aquosos, s’ha de tenir en compte que es produirà un increment de 
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la humitat considerable, ja que l’aigua s’evaporarà i la temperatura de rosada canviarà. Quan s’assoleix el límit, 
s’han d’aturar els treballs de manera immediata. 

Després de l’aplicació, els materials s’han de protegir de la humitat durant el període especificat a les fitxes 
tècniques dels productes per prevenir les taques blanques (formació de carbonat), la falta d’adherència, la 
formació de bombolles o l’escuma de la superfície. 

Les superfícies afectades per aquests fenòmens han de ser tractades mecànicament i recobertes de nou. 

Per evitar riscos durant el procés d’aplicació del material caldrà tenir en compte el següent: 

- El material en stock a la zona de treball s’ha de protegir de les condicions climàtiques, especialment 
la pluja i la temperatura. 

- Si plou, o s’espera pluja, s’ha de paralitzar la instal·lació de la resina de forma immediata, no és 
possible la seva aplicació amb el terra mullat o plovent. 

- Assegurar-se que la aplicació es duu a terme sota les directrius de temperatura, humitat, etc., 
definides a les fitxes tècniques dels productes. 

- Durant l’aplicació, la temperatura humitat barems de consum, així com les referències dels 
productes s’han de mesurar i comprovar diverses vegades al dia. 

- La temperatura ha de ser constant durant el període d’aplicació dels productes; la temperatura no 
ha de ser inferior als 10º i no superior als 50º. La temperatura ideal de treball de les resines està 
entre els 15º i els 25ºC. 

 

MC 8 Sorra 

Retirada de la sorra existent als fossars de salt horitzontal amb mitjans mecànics. Càrrega i transport a 
l’abocador en cas que no es pugui aprofitar. Aportació de nova sorra adequada especifícament per aquesta 
funció. Aplicació d’un herbicida. 

Extracció de la vorada perimetral dels fossars de salt i col·locació de nova vorada fent el fossar més ample. 

 

MC 9 Pintura i marcatge 

Marcatge i senyalització de la pista d’atletisme, carrils, zones de salt, etc., amb pintura de poliuretà 
monocomponent, en color blanc o en el seu color reglamentari.  

Col·locació de la vorada d’alumini del perímetre interior de la pista, dels caixetins de salt de perxa i de les 
plaques de batuda de salts. 

Col·locació de les xapes de senyalització a sobre la vorada d’alumini, si s’escau. 

 

MC 10 Homologació 

Homologació de la pista d’atletisme. S’adjunten les dades d’homologació a l’annex Normativa competicions i 
homologació. 
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ME MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE LES ESCOMESES AFECTADES 

 

ME 1 Instal·lació d’evacuació d’aigües residuals 

La xarxa de recollida d’aigües es modificarà, si s’escau, segons plànols. Les noves canals aniran fins les noves 
arquetes. 

 

ME 2 Instal·lació d’aigua per reg 

Es preveu revisar l’arqueta existent de reg i el seu funcionament per tal de deixar previsió per si en un futur es 
canvia la gespa. Així, doncs, l’arqueta pot ser modificada o es pot fer un nou pas d’instal·lacions per aquesta 
escomesa. 

 

ME 3 Instal·lació d’electricitat 

No es preveu cap afectació a no ser que a l’obertura de les noves rases s’intercepti la línia d’enllumenat de la 
pista. 
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MA DISPOSICIONS ADMINISTRATIVES 

 
MA 1 Acompliment dels paràmetres urbanístics 

Tal i com s’indica a l’apartat “MD 2.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances 
municipals i altres normatives si s’escau”, el solar manté la classificació inicial “E.3 Sistema d’equipaments 
comunitaris” perquè l’actuació no modifica l’ús ni afecta cap paràmetre de la qualificació urbanística, ja que tan 
sols es duu a terme la substitució del paviment i altres tasques de reparació i/o reposició. 

 

MA 2 Termini d’execució i pla de treball de l’obra 

S’estima que la duració de les obres sigui de 4 mesos, i es prioritazarà que es porti a terme durant l’època 
primaveral o estival, quan les condicions climàtiques són més propicies per a executar la pavimentació de la 
pista. 

 

MA 3 Resum del pressupost PEM i PEC 

El pressupost d’Execució Material (PEM) de les obres és de 452.719,24€. 

El pressupost d’Execució per Contracte (PEC) de les obres és de 651.870,43€ (IVA inclòs). 

 

MA 4 Proposta de classificació del contractista 

Donada la tipologia de les obres a realitzar i el seu import, aquest projecte exigeix classificació de contractista, 
d’acord amb el Reial Decret Legislatiu 2/2000 del 16 de juny (BOE de 21 de juny de l’any 2000) pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, títol II, al no superar l’obra 500.000 
euros, IVA exclòs (article 65 TRLCSP). 

No obstant, s’aporta la següent classificació, a comprovar per contractació i la mesa d’adjudicació, per tal que 
pugui servir de base per acreditar la capacitat del contractista: 

Codi CPV: 45212290-5 Reparación y mantenimento de instalaciones deportivas. 

 

MA 5 Revisió de preus 

No es preveu revisió de preus ja que el termini d’execució no és superior a un any. 

 

MA 6 Termini de garantia 

El contractista haurà de garantir l’obra pel termini mínim d’1 any. 

 

MA 7 Seguretat i salut 

Es complirà també la normativa aplicable en matèria de seguretat i salut a l’obra (Reial Decret 1627/1997, del 
24 d’octubre), el qual en l’aplicació del seu article 3.2, es designarà un coordinador en matèria de seguretat i 
salut, per l’execució de l’obra, que per raons d’optimització del servei serà de caràcter extern. 

El present projecte conté el corresponent estudi de seguretat i salut en un dels seus apartats, en un volum 
extern. 

L’empresa constructora presentarà el Pla de Seguretat i Salut, corresponent a l’estudi de seguretat  i salut 
d’aquesta obra, per tal que tota tasca requerida per a l’execució d’aquesta estigui indubtablement inclosa. 
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Aquest Pla serà degudament aprovat per l’òrgan competent de l’Ajuntament, prèvia emissió dels informes 
necessaris del Coordinador de Seguretat i Salut i el Director de Projectes d’Espai Públic. 

Segons el Plec General d’obres, la oferta del contractista porta implícita les despeses derivades de l’aplicació 
de les disposicions legals sobre seguretat i salut en el treball, incloent-hi en particular totes les derivades de 
l’elaboració i aplicació del Pla de Seguretat i Salut, i els honoraris corresponents. 

Respecte els tancaments d’obra corren a càrrec del contractista. 

 

MA 8 Manifestació acompliment de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques 

No es modifica cap element que pugui afectar o alterar l’estat actual en referència a l’accessibilitat.  

 

MA 9 Manifestació Impacte Ambiental 

Es prioritzarà el polietilè i el polipropilè en les conduccions de sanejament abans que el PVC; el polietilè i el 
cautxú per al cablejat elèctric i de telecomunicacions i el linòleum, cautxú, suro i fusta per als paviments. 

 

MA 10 Manifestació de residus d’obra 

Durant l’execució de les obres serà d’obligat compliment el Decret 105/2008 de l’1 de febrer, regulador de la 
producció i regulació de residus de la construcció i enderrocs. 

En aquesta obra es produiran residus principalment per la demolició de paviments asfàltics, resines sintètiques 
i formigó. Puntualment, també alguna conducció de polietilè o material plàstic de les instal·lacions existents. 
S’ha estimat que només podran ser reutilitzades les instal·lacions desmuntades metàl·liques com la corda, la 
gàbia i cercles de llançament etc., prèvia neteja, reparació i pintat a obra.  

Els materials provinents del piconatge del formigó podran ser reutilitzats com a àrid en els formigons base de 
les noves instal·lacions, sempre i quan, per gruix sigui factible. 

S’adjunta l’annex de Gestió de residus, amb la valoració corresponent i la proposta d’abocadors autoritzats. 

 

MA 11 Control de qualitat de l’obra 

Segons el Decret 375/1998 sobre el control de qualitat a l’edificació, el projecte inclou programa de control de 
qualitat. Les despeses del control de qualitat aniran a càrrec del contractista i seran de fins un 1,5% del PEM, 
segons estableix el Plec de clàusules administratives generals i particulars d’aquest document. 

Per tal de garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques de productes, equips 
i sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, conforme amb 
la directriu 89/106/CEE de productes de construcció i els Decrets i normes harmonitzades que hi fan referència. 

El programa de control de qualitat s’inclou a l’annex del present projecte. 

 

MA 12 Idoneïtat per la competició i homologació oficial 

S’inclou a la present memòria l’homologació de la pista segons la norma IAAF i tots els assajos necessaris pel 
compliment de la norma UNE EN 14877:2014 Paviments sintètics per a superfícies esportives exteriors 
específiques per a competicions atlètiques.  
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MN NORMATIVA APLICABLE 

 
MN 1 Urbanització 

 
normativa tècnica d’urbanització 
 
general  

• Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme. 
(DOGC 29/2/2012) 

 
• Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme. 

(DOGC 5/8/2010) 
 
• Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme. 

(DOGC 24/7/2006) 
 
• Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, 

activitats, infraestructures i edificis. 
(DOGC núm. 5584 de 10/03/2010) 

 
• Llei 5/2003 de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions  

sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 
(DOGC núm. 3879 de 08/05/2003) 

 
• Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat 

immediata amb la trama urbana. 
(DOGC núm. 4407 de 16/06/2005)  

 
• Código Técnico de la Edificación  

DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos 
(BOE 28/03/2006)  

 
• Real Decreto 2267/2004, Reglamento de seguridad contra incendios en los  

establecimientos industriales, RSCIEI. Anexo II 
(BOE 17/12/2004) 

 
• Llei 13/2014, d'accessibilitat.  

(DOGC núm. 6742 de 04/11/2014) 
 
• Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de 

barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat.  
(Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-)  
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 

 
• Real Decreto 505/2007,  pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat  

i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais  
públics urbanitzats i edificacions. 
(BOE 11/05/2007) 

 
• Orden VIV/561/2010, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de 

accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.   
(BOE 11/03/2010)  
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• Llei 9/2003, de la mobilitat 
(DOGC núm. 3913 de 27/06/2003) 
 
v ial itat  

• Orden FOM/3460/2003 por la que se aprueba la norma 6.1-IC: “Secciones de firme”,  
de la Instrucción de Carreteras. 
(BOE 12/12/2003) 

 
• Orden FOM/3459/2003 por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción 

de carreteras. 
(BOE 12/12/2003) 

 
• Orden FOM/273/2016 por la que se aprueba la Norma 3.1-IC: “Trazado”,  

de la Instrucción de Carreteras.  
(BOE 04/03/2016) 

 
• Orden FOM/298/2016 por la que se aprueba la norma 5.2-IC: “Drenaje superficial”  

de la Instrucción de Carreteras.  
(BOE 10/03/2016) 

 
• UNE-EN 124-1:2015 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por 

peatones y vehículos. 
 
• Ordre 02/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales  

para obras de carreteras.”  
(BOE  07/07/1976 i les seves posteriors modificacions)  

 
• Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona. 

(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002)  
 

genèric d’instal· lacions urbanes 

 
• Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: Característiques 

que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que 
discorren pel subsòl.  
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 

 
Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es modifica 
l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992.  
(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 

 
ORDRE TIC/341/2003, per la qual s'aprova el procediment de control aplicable a les obres que afectin la 
xarxa de distribució elèctrica soterrada. 
(DOGC núm. 3937 de 31/07/2003) 

 
• Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona. 

(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002)  
 
• Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.  
 
• Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul 
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xarxes de proveïment d’aigua potable 

• Real Decreto 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic hidràulic. 
(BOE 06/06/2003) 

 
• Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües de 

Catalunya. 
(DOGC núm. 4015 de 21/11/2003) 

 
• Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del 

agua de consumo humano.  
(BOE 21/02/2003) 

 
• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

aguas. 
(BOE 24/07/01) 

 
• Orden 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 

abastecimiento de agua”. 
(BOE 02/10/1974 i 03/10/1974 respectivament) 

 
• Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”  
 
• Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 
 
• Reglament del servei metropolità del cicle integral de l’aigua. 

(BOP 20/11/2012). 

Hidrants d’incendi  

 
• Real Decreto 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra 

incendios” 
(BOE 14/12/1993) 

 
xarxes de sanejament 

• Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament. 
(DOGC núm. 3894 de 29/05/2003) 

 
• Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al 

tractament de les aigües residuals urbanes. 
(BOE 30/12/1995) 

 
• Orden 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 

Saneamiento de Poblaciones”. 
(BOE 23/09/1986) 

Àmbit municipal  o supramunicipal:  

• Reglament metropolità d'abocament d'aigües residuals  
(Àrea metropolitana de Barcelona) 
(BOP 03/02/2015) 

 
• Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona  

Títol 5: Gestió d’aigües. Cap. 2. Ús del sistema de sanejament d’aigües residuals i pluvials 
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(BOP 02/05/2011) 
 
 
xarxes de distr ibució de gas canalitzat  

• Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones complementarias”: 
(BOE 04/09/2006)  
ITC-ICG 01 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización 
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

 
• Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos.” (BOE 

06/12/1974) 
Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas 
de combustibles gaseosos” derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al 
“Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006. 

 
• Decreto 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases combustibles.” 

(BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/05/1975; 20/02/1984) derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin 
al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006. 

 

xarxes de distr ibució d’energia elèctrica 

G e n e r a l  

• Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 
(BOE 27/12/2013) 
 

• Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución 
comercialización de instalaciones de energía eléctrica.  
(BOE 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001) 

 
Al t a  T e n s i ó  

• Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09”  
(BOE 19/03/2008) modificat pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/05/2010) 

 
• Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas 

y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 
(BOE 09/06/2014)  

  
• Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives 

a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç.  
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007). 

NTP - LAMT  Línies aèries de mitjana tensió 
NTP - LSMT  Línies subterrànies de mitjana tensió  

 
B a i x a  T e n s i ó  

• Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
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(BOE núm. 224 18/09/2002)  
En particular: 

ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 
ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 
ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 
ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 

 
• Real Decreto 1053/2014 por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 

52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos», del 
Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se 
modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 
(BOE núm. 316 31/12/2014)  

 
• Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives 

a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç. 
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007) 

NTP - LABT  Línies aèries de baixa tensió 
NTP - LSBT  Línies subterrànies de baixa tensió 

 

centres de Transformació 

• Real Decreto 337/2014, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias  
ITC-RAT 01 a 23.”  
(BOE 09/06/2014) 

 
• Ordre de 06/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, del 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 
transformación” 
(BOE 01/08/1984) 

 
• Resolución 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”. 

(BOE 26/06/1984) 
 
• Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives 

a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007) 

NTP – CT Centres de transformació en edificis 
NTP – CTR Centres de transformació l’entorn rural 

 
enl lumenat  públic 

• Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y 
sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 
(BOE 19/11/2008) 

 
• Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 

(DOGC núm. 3407 de 12/06/2001) 
 
• Decret 190/2015, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de 

l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 
(DOGC núm. 6944 de 27/08/2015) 
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• Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-BT-09 

Instalaciones de alumbrado exterior. 
(BOE 18/09/2002) 

 
• Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 
 
xarxes de telecomunicacions 

• Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. 
(BOE 10/05/2015) 

 
• Especificacions tècniques de les Companyies 
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MN 2 Edificació 

Normativa tècnica general d’Edificació  

 
Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos 
generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). 
RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació 
a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) i la Orden FOM/ 
1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 
RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 
O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Certificado final de dirección de obras 
D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

 
REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 
 

Ús de l’edifici  
Habitatge 

Llei de l'habitatge                                              
Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   
D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant 
elements comuns com a l’interior de l’habitatge. 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 
D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres. 

Llocs de treball 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de 
Seguridad y Higiene en el trabajo”. (O. 09/03/1971) 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición a campos electromagnéticos 
RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016) 



 

  Àrea de Serveis Generals i Govern Obert 
                                                   Patrimoni i Manteniment 

 

 

Plaça Didó 5  08221 Terrassa   Tel. 93 739 70 00      Fax 93 739 70 56     www.terrassa.cat 

 

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 
 
 

Accessibilitat  

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad 
para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones  
RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de 
oportunidades y no discriminación y acceso universal. 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llei d’accessibilitat 
Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    
D 135/95 (DOGC 24/3/95) 

 
Seguretat estructural 

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 
Seguretat en cas d’incendi 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i 
edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10. 
Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012) 
Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per 
projectes a Barcelona) 

 
Seguretat d’utilització i accessibilitat 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  
CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
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SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 
SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 
SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  
SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  
SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 
SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 
SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
 
 

Salubritat 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  
HS 1 Protecció enfront de la humitat 
HS 2 Recollida i evacuació de residus 
HS 3 Qualitat de l’aire interior 
HS 4 Subministrament d’aigua 
HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
Protecció enfront del soroll 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  
CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ley del ruido                                                                                                         
Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 
Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 
 

Estalvi d’energia 
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CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 
HE-0 Limitació del consum energètic 
HE-1 Limitació de la demanda energètica 
HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques 
HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 
HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 
1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
 
 

Sistemes estructurals 
 
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      
CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  
CTE DB SE A Document Bàsic Acer  
CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  
CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 
CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural  
RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  

Instrucció d'Acer Estructural EAE  
RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)   
El RD especifica que el seu  àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, 
tant d'edificació com d'enginyeria civil i que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta 
Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació. 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de 
rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges  
O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

 
Sistemes constructius 
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  
CTE DB HR Protecció davant del soroll  
CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 
CTE DB SE AE Accions en l’edificació  
CTE DB SE F Fàbrica i altres 
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  
CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    
D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 

nstal·lacions d’ascensors 

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de 
seguridad de ascensores  
RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 

Reglamento de aparatos elevadores 
O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 
10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 25/11/81) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas 
Complementarias  
RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). 
Derogat pel RD  1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23. 

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de 
elevación y manutención,  
RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) 

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 del Reglamento de Aparatos de 
Elevación y Manutención 
Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones 
periódicas 
O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 
Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 
Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 
RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 
RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 

Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció 
periòdica 
Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda. 
Instrucció 6/2006  

Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció 
tècnica complementària AEM 1 “Ascensors” del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, 
aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre 
Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 
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Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  
RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació 
obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els 
habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 
D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 
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Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 
1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions 

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 
RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  
RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 

CTE DB SI 3.7 Control de humos 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias. 
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en 
depósitos fijos 
ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para 
uso propio 
ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 
RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 
D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que 
contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 
919/2006 
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Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  
O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que 
contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 
919/2006 

Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso 
propio" 
RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) 

 
 

Instal·lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas 
Complementarias  
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. 
Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de 
baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 
RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) 

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica  
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies 
elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09  
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008).  

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y 
centros de transformación 
RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014)  

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 
Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 
RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a 
la xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 
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Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a 
les instal·lacions d’enllaç  
Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten 
a les instal·lacions en ús no inscrites al Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat 
industrial de Catalunya (RITSIC) 
Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a 
línies elèctriques 
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç 
elèctriques de baixa tensió 
Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 

 

Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 
1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 
Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació 

 

Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); 
modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99).  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso 
a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones                     
RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)  

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011 
ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso 
de su adecuación para la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos 
administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior 
de los edificios 
Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 
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Instal·lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  
RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98) 

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 
O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

Instal·lacions de protecció al llamp  

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

 
 

Certificació energètica dels edificis 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  
Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013) 

 
 

Control de qualitat 
 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 
1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  
RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 
D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 
24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 
1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en 
función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego  
RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)  

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

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 
O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 
RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 
R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 
 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i 
gestió  de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus 
de la construcció. 
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 
O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

Residuos y suelos contaminados    
Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 

 
 

Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             
Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos 
generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge  
D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 
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AA ANNEXOS A LA MEMÒRIA 

 
AA 1 Normativa paviments 

  





 

 

  
FJYR 
 

 
 

NORMALIZACIÓN EN SUPERFICIES PARA DEPORTES 
 
Tiene por objeto el desarrollo y la revisión de las normas para superficies deportivas junto con sus 
capas constituyentes para instalaciones deportivas de interior y de exterior, considerando con especial 
atención los requisitos de seguridad (p.e.: en cuanto a evitar lesiones mediante suficiente absorción de 
impactos para proteger a los deportistas en saltos o caídas, control del deslizamiento apropiado para 
cada tipo de deporte, etc.), los requisitos ambientales, los métodos de ensayo, la funcionalidad (bote 
del balón, etc.), los aspectos de durabilidad (resistencia a golpes, impactos, a la acción de la luz solar, 
etc.) el marcado y las especificaciones de aplicación para cada tipo de superficie deportiva. También 
tiene por objeto promover nuevas actividades de normalización en cooperación internacional, proveer 
una buena información a los usuarios en relación con la seguridad y la salud y facilitar la aplicación de 
las normas a las partes interesadas. 
 
El órgano encargado de la normalización española en este campo es el Comité Técnico de la Asociación 
Española de Normalización, UNE (Normalización española) CTN147 "Deportes, Campos de juego y 
otros equipos de recreo" y en concreto su Subcomité Técnico CTN147/SC3 "Superficies Deportivas" 
el cual, así mismo, realiza el seguimiento de los trabajos de normalización europea (CEN) del Comité 
Técnico CEN TC/217 “Surfaces for sport areas”. 
 
A continuación se indican los campos de trabajo de AENOR y de CEN: 
 

CTN147 / SC3 
"Superficies deportivas" 

CEN / TC217 
" Surfaces for sports areas" 

SC3 Superficies en Salas de deportes WG2 Surfaces of sport halls 

SC3/GT3  Hierba natural WG3 Turf areas 
(Disuelto) 

---- WG4 Unbound mineral surfaces 
(Disuelto) 

SC3 Superficies de exterior sintéticas y de hierba 
sintética  WG6 Outdoor synthetic surfaces 

--- WG10 Environmental aspects of sport surfaces 
(Disuelto) 

SC3 Métodos de ensayo WG11 Test methods 

SC3 Superficies deportivas para tenis en salas WG12 Surfaces sports for tennis hall 
(Pendiente de decisión) 

 
La relación de normas aprobadas de superficies deportivas, se indica en los cuadros siguientes: 
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MINISTERIO  
DE EDUCACIÓN, CULTURA  
Y DEPORTE 
 

CONSEJO SUPERIOR  
DE DEPORTES 
 

 

NORMAS “UNE-EN” DE SUPERFICIES PARA DEPORTES 

REFERENCIA TÍTULO 
 

SUPERFICIES DEPORTIVAS DE INTERIOR 

UNE-EN 1516:2000 Determinación de la resistencia a la huella (Indentación) 

UNE-EN 1517:2000 Determinación de la resistencia a impacto (En revisión) 

UNE-EN 1569:2000 Determinación del comportamiento bajo carga rodante (En revisión) 

UNE-EN 13745:2006 Determinación de reflexión especular 

UNE-EN 14808:2006 Determinación de absorción de impacto 

UNE-EN 14809:2006 Determinación de deformación vertical 

UNE-EN 14904:2006* Especificaciones para suelos deportivos polivalentes de interior 
(En revisión) 

 
* NORMA UNE-EN ARMONIZADA adoptada en el ámbito de la directiva 89/106 CEE de productos de la construcción y R.D. 
1630/1992 y R.D. 1328/1995 
 

SUPERFICIES DEPORTIVAS DE HIERBA NATURAL 

UNE-EN 12231:2003 Determinación de la cubierta vegetal de la hierba natural 

UNE-EN 12232:2003 Determinación de la profundidad de la capa de fieltro vegetal de la 
hierba natural 

UNE-EN 12233:2003 Determinación de la altura de la hierba natural 

 

SUPERFICIES DEPORTIVAS MINERALES NO AGLOMERADAS 

UNE-EN 14952: 2006 Determinación de absorción de agua de minerales no aglomerados 

UNE-EN 14953: 2006 Determinación de espesor de suelos minerales no aglomerados para 
campos de deportes de exterior 

UNE-EN 14954: 2006 Determinación de la dureza de la hierba natural y de los suelos 
minerales no aglomerados para campos de deportes de exterior 

UNE-EN 14955: 2006 Determinación de la composición y de la forma de los suelos 
minerales no aglomerados para campos de deportes de exterior 

UNE-EN 14956: 2006 Determinación de contenido de agua de los suelos minerales no 
aglomerados para campos de deportes de exterior 
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MINISTERIO  
DE EDUCACIÓN, CULTURA  
Y DEPORTE 
 

CONSEJO SUPERIOR  
DE DEPORTES 
 

UNE-EN 15301-1:2007 Determinación de la resistencia rotacional 

UNE-EN 15301-2: 2007 
Determinación mediante ensayo dinámico en laboratorio de la 
resistencia al cizallamiento de la capa  superior de los suelos no 
ligados 

 

SUPERFICIES DEPORTIVAS SINTÉTICAS DE EXTERIOR 

UNE-EN 1969: 2000 Determinación de espesor de pavimentos sintéticos(En revisión) 

UNE-EN12230: 2003 Determinación de las características de tracción de los pavimentos 
deportivos sintéticos (En revisión) 

UNE-EN 13744:2006 Procedimiento de envejecimiento acelerado por inmersión en agua 
caliente 

UNE-EN 13817:2006 Procedimiento de envejecimiento acelerado por exposición al aire 
caliente 

UNE-EN 13865:2006 Determinación del comportamiento del bote angular de la pelota – 
tenis (En revisión) 

UNE-EN 14810:2006 Determinación de resistencia a clavos 

UNE-EN 14877:2014 Superficies sintéticas para espacios deportivos de exterior. 
Requisitos 

 

SUPERFICIES DEPORTIVAS DE HIERBA ARTIFICIAL 

UNE-EN 12228:2014 Determinación de la resistencia de las juntas de los pavimentos 
sintéticos 

UNE-EN 12229: 2014 Procedimiento para preparación de muestras de ensayo de hierba 
sintética y punzonadas (textiles) 

UNE-EN 12234:2014 Determinación del comportamiento a la rodadura del balón 

UNE-EN 12235:2014 Determinación del comportamiento vertical del balón 

UNE-EN 12616:2014 Determinación de la infiltración agua 

UNE-EN 13672:2005 Determinación de resistencia a abrasión de hierba sintética sin 
relleno 

UNE-EN 13746:2006 Determinación de cambios dimensionales debidos a los efectos de 
variación de las condiciones de agua, hielo y calor (En revisión) 
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MINISTERIO  
DE EDUCACIÓN, CULTURA  
Y DEPORTE 
 

CONSEJO SUPERIOR  
DE DEPORTES 
 

UNE-EN 13864:2006 Determinación de la resistencia a tracción de las fibras sintéticas 

UNE-EN 14836:2006 Procedimiento de envejecimiento climático acelerado (En revisión) 

UNE-EN 14837:2006 Determinación de la resistencia a deslizamiento  
(Suela con tacos y suela lisa) 

UNE-EN 15301-1:2007 Determinación de la resistencia rotacional 

UNE-EN 15306:2014 Exposición de la hierba artificial al uso simulado  (Método Lisport) 

UNE-EN 15330-1:2014 

Superficies de hierba artificial y punzonadas principalmente 
diseñadas para uso exterior. Parte1: Especificaciones para 
superficies deportivas de hierba artificial para fútbol, hockey, rugby, 
tenis y uso multideportivo (En revisión) 

UNE-EN 15330-2:2009 
Superficies de hierba artificial y punzonadas principalmente 
diseñadas para uso exterior. Parte2: Especificaciones para 
superficies punzonadas (En revisión) 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (TS)* EN SUPERFICIES DEPORTIVAS 

CEN/TS 15122:2005 Determinación de resistencia a impacto repetido 

CEN/TS 16384:2012 Ensayo de lixiviados para hierba sintética 

CEN/TS 16717:2015 
Determinación de absorción de impacto, deformación vertical y 
energía de restitución utilizando el atleta artificial avanzado 
(Método Triple “A”) 

* ESPECIFICACIÓN TÉCNICA (TS) es un tipo de documento normativo de CEN que no alcanza el rango de norma europea EN al 
no tener suficiente consenso por existir varias alternativas pero que deben contemplarse en previsión de una futura 
armonización o que proporciona especificaciones en circunstancias experimentales y/o tecnologías en evolución. 
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MINISTERIO  
DE EDUCACIÓN, CULTURA  
Y DEPORTE 
 

CONSEJO SUPERIOR  
DE DEPORTES 
 

A continuación se indican los nuevos proyectos de norma en los que se trabaja actualmente y los 
proyectos en fase de revisión: 
 

MÉTODOS DE ENSAYO EN SUPERFICIES DEPORTIVAS 

REFERENCIA TÍTULO 

prEN12230-1 Determinación de las características de tracción de los pavimentos 
deportivos sintéticos de espesor menor de 25 mm 

prEN12230-2 Determinación de las características de tracción vertical de las bases 
elásticas de espesor 25 mm o mayor 

prEN12230-3 Determinación de las características de tracción de las bases 
elásticas con ranuras y surcos 

prEN 14903 Superficies deportivas sintéticas de exterior e interior. 
Determinación de la fricción rotacional 

prEN 16837 Determinación de la resistencia al deslizamiento  lineal entre 
calzado y superficie 

00217115 Determinación de la estabilidad dimensional de las bases elásticas 

00217116 Determinación de impacto repetido de las bases elásticas 

00217117 Determinación de los criterios de  lesión en la cabeza (HIC) 

00217118 Determinación de las propiedades de  compresión de los materiales 
de relleno de las superficies de hierba sintética 

00217119 Determinación de la regularidad superficial 

00217120 Determinación de drenaje horizontal 

 

ESPECIFICACIONES SUPERFICIES DEPORTIVAS 

00217114 Determinación de la altura de caída critica para una superficie 

prEN 14904-1 Especificaciones para suelos deportivos polivalentes de interior. 
Parte 1: Características esenciales 

prEN 14904-2 Especificaciones para suelos deportivos polivalentes de interior. 
Parte 2: Especificaciones 

prEN 14904-3 Especificaciones para suelos deportivos polivalentes de interior. 
Parte 2: Ensayos”in situ” 

prEN 15330-1 Especificaciones para superficies deportivas de hierba artificial para 
fútbol, hockey, rugby, tenis y uso multideportivo 

prEN 15330-3 Superficies de hierba artificial y punzonadas principalmente 
diseñadas para uso interior. 

prEN 15330-4 Especificaciones para bases elásticas en sistemas de superficies 
deportivas. 
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MINISTERIO  
DE EDUCACIÓN, CULTURA  
Y DEPORTE 
 

CONSEJO SUPERIOR  
DE DEPORTES 
 

 
En los ámbitos donde no hay normativa europea, los documentos normativos de ámbito español 
(normas UNE) son la referencia en este campo de las superficies deportivas. La relación de 
documentos normativos de ámbito español (normas UNE) de superficies deportivas, se indican en el 
cuadro siguiente: 
 

NORMAS “UNE” DE SUPERFICIES PARA DEPORTES 

SUPERFICIES DEPORTIVAS DE HIERBA NATURAL 

REFERENCIA TÍTULO 

UNE 41959-1:2011 
Superficies deportivas de hierba natural. Parte 1: Sistemas de 
construcción de superficies deportivas de fútbol, rugby y golf. 
Métodos de ensayo 

UNE 41959-2:2011 
Superficies deportivas de hierba natural. Parte 2: Sistemas de 
riego automático en superficies deportivas de hierba natural 
para fútbol y rugby 

UNE 41959-3:2011 Superficies deportivas de hierba natural. Parte 3: Métodos de 
ensayo en laboratorio 
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MINISTERIO  
DE EDUCACIÓN, CULTURA  
Y DEPORTE 
 

CONSEJO SUPERIOR  
DE DEPORTES 
 

 
 
Las normas UNE-EN citadas anteriormente son de dos tipos: Normas de especificaciones o requisitos 
que han de cumplir cada tipo de superficie deportiva y normas de métodos de ensayo que verifican 
mediante el resultado de dichos ensayos el cumplimiento de los requisitos de las normas de 
especificaciones. Las normas de especificaciones son: 

 
• UNE-EN 14904:2006 “Superficies para áreas deportivas. Especificaciones para suelos 

deportivos multiuso de interior” 
• UNE-EN 14877:2014 “Superficies sintéticas para espacios deportivos de exterior. 

Especificaciones” 
• UNE-EN 15330-1:2014 “Superficies de hierba artificial y punzonadas principalmente 

diseñadas para uso exterior. Especificaciones para superficies de hierba artificial para fútbol, 
hockey, rugby, tenis y uso multideportivo” 

 
En el ámbito de las superficies deportivas de hierba natural no hay normativa europea de 
especificaciones, los siguientes documentos normativos de ámbito español (Normas UNE) son de 
aplicación en este campo de las superficies deportivas: 

 
• UNE 41959-1:2011 “Superficies deportivas de hierba natural. Parte 1: Sistemas de 

construcción de superficies deportivas de fútbol, rugby y golf. Métodos de ensayo” 
• UNE 41959-2:2011 “Superficies deportivas de hierba natural. Parte 2: Sistemas de riego 

automático en superficies deportivas de fútbol o rugby” 
• UNE 41959-3:2011 “Superficies deportivas de hierba natural. Parte 3: Métodos de ensayo en 

laboratorio” 
 
A continuación se incluye un breve resumen del objeto, los requisitos y métodos de ensayo de las 
citadas normas. 
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MINISTERIO  
DE EDUCACIÓN, CULTURA  
Y DEPORTE 
 

CONSEJO SUPERIOR  
DE DEPORTES 
 

 
UNE-EN 14904:2006 “SUPERFICIES PARA ÁREAS DEPORTIVAS. ESPECIFICACIONES PARA 
SUELOS DEPORTIVOS MULTIUSO DE INTERIOR” 

 
Esta norma especifica los requisitos para las superficies deportivas de las instalaciones deportivas 
multiuso de interior (Salas y Pabellones polideportivos). Incluye los sistemas superficiales 
compuestos de un soporte así como de capas superiores prefabricadas o producidas “in situ” o una 
combinación de las dos. También proporciona, como norma armonizada, los requisitos para la 
evaluación de la conformidad de los productos (Marcado CE). La norma no es de aplicación a las 
pistas de tenis de interior. La norma incluye la obligación del fabricante o suministrador de facilitar la 
siguiente información: 
 

• Nº y fecha de la norma europea 
• Identificación del fabricante y suministrador 
• Nombre del producto y nº de lote 
• Marcado CE y etiquetado con los requisitos exigidos (Reacción al fuego, fricción, Reducción 

de fuerzas, emisión de formaldehído). 
 
En el cuadro siguiente se incluye un resumen de los requisitos y métodos de ensayo de la norma: 

 

UNE-EN 14904:2007 “SUPERFICIES PARA ÁREAS DEPORTIVAS. ESPECIFICACIONES PARA 
SUELOS DEPORTIVOS MULTIUSO DE INTERIOR” 

Reducción de fuerza máxima (UNE-EN 14808): 
(%) ≥ 25 < 75 

(4 ensayos + 1/500 m2) Uniformidad: Máx − Mín ≤ 5% 

Tipo Punto-elástico Elasticidad mixta  Área-elástico Elasticidad 
combinada 

1 ≥ 25 < 35    

2 ≥ 35 < 45    

3 ≥ 45 ≥ 45 < 55 ≥ 40 < 55 ≥ 45 < 55 

4  ≥ 55 < 75 ≥ 55 < 75 ≥ 55 < 75 

Deformación vertical estándar (UNE-EN 14809): 
(mm) < 5,0 mm 

Tipo Punto-elástico Elasticidad mixta Área-elástico Elasticidad 
combinada 

1 ≤ 2,0    

2 ≤ 3,0    

3 ≤ 3,5 ≤ 3,5 ≥ 1,8 < 3,5 ≥ 1,8 < 5,0 
VDp ≥ 0,5 < 2,0 

4  ≤ 3,5 ≥ 2,3 < 5,0 ≥ 2,3 < 5,0 
VDp ≥ 0,5 < 2,0 



 

 
 
 

  
 

    
 

 9 

MINISTERIO  
DE EDUCACIÓN, CULTURA  
Y DEPORTE 
 

CONSEJO SUPERIOR  
DE DEPORTES 
 

Fricción / Resistencia al deslizamiento (UNE-EN  13036-4): 
80 – 110 

Uniformidad: Ningún resultado diferirá de la media mas de 4 uds. 
Bote vertical del balón (UNE-EN 12235): 

≥ 90% 
Uniformidad: Ningún resultado diferirá de la media mas de 3 uds. 

Resistencia a impactos (UNE-EN 1517): 
Sin fisuras grietas y deformaciones perceptibles 

Huella residual ≤  0,5 mm (Solo superficies de madera) 
(para masa 800 g) 

Resistencia a huella remanente o indentación (UNE EN 1516): 
≤ 0,5 mm 

(Diferencia entre la huella a los 5 minutos y a las 24 h) 
Resistencia a cargas rodantes (UNE-EN 1569) 

Carga mínima 1500 N, huella máxima 0,5 mm bajo borde recto de 300 mm, sin daños (fisuras, 
grietas, deformaciones permanentes, etc.) 

Resistencia a abrasión (UNE-EN-ISO 5470-1): 

Superficies sintéticas Máxima pérdida de peso 1.000 mg 
(1000 ciclos, ruedas H-18, carga 1,0 kg) 

Recubrimientos y lacas Máxima pérdida de peso 80 mg 
(1000 ciclos, ruedas CS-10, carga 0,5 kg) 

Planeidad / Regularidad Superficial (“in situ”) (UNE-EN  13036-7) 
 ≤ 6 mm con regla de 3 m;  ≤ 2 mm con regla de 0,3 m 

Reflectancia especular (UNE-EN 13745): 
Para un ángulo de 85º se anotará el valor obtenido 

Brillo especular (UNE-EN-ISO 2813): 
Para un ángulo de incidencia de 85º: ≤ 30% Superficies mates; ≤ 45% Superficies barnizadas 

Emisión de formaldehído (UNE-EN 717) 
Los productos elaborados con formaldehído deben ensayarse y pertenecerán a clase: 

E1 ó E2 
Contenido de pentaclorofenol (PCP) 

Las superficies deportivas no deben contenerlo como componente del producto o de sus materias 
primas 

Reacción al fuego 
Deben ensayarse y clasificarse según UNE-EN 13501-1 declarando Clase y Subclase resultante de 

comportamiento frente al fuego 
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MINISTERIO  
DE EDUCACIÓN, CULTURA  
Y DEPORTE 
 

CONSEJO SUPERIOR  
DE DEPORTES 
 

UNE-EN 14877:2014 “SUPERFICIES SINTÉTICAS PARA ESPACIOS DEPORTIVOS DE 
EXTERIOR. REQUISITOS” 
 
Esta norma especifica los requisitos para las superficies deportivas sintéticas (elaboradas “in situ” o 
prefabricadas) para instalaciones deportivas de exterior para las siguientes aplicaciones: 
 
• Atletismo 
• Tenis 
• Multideporte (Instalaciones en cuya superficie se juega a más de un deporte, p.e.: 

balonmano, baloncesto, voleibol, fútbol-sala, educación física y otras actividades deportivas) 
 

La norma consta de dos partes, la 1ª para los requisitos de las superficies deportivas sintéticas para 
ensayos en laboratorio y la 2ª parte para los requisitos de superficies deportivas sintéticas una vez 
instaladas. 
 
1ª PARTE. REQUISITOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIO: 
 
En los cuadros siguientes se incluyen los requisitos para los ensayos de laboratorio para asegurar los 
niveles requeridos de rendimiento deportivo y de interacción jugador-superficie, así como que están 
fabricadas con materiales de calidad aceptable para el uso previsto de superficies sintéticas para pistas 
de atletismo, de superficies sintéticas para pistas de tenis o de superficies deportivas para 
instalaciones multideportivas: 
 

UNE-EN 14877:2014 REQUISITOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIO DE 
SUPERFICIES SINTÉTICAS PARA INSTALACIONES DE ATLETISMO 

Propiedad Método de 
ensayo Condiciones de ensayo Requisito 

RENDIMIENTO DEPORTIVO 

Fricción EN 13036-4 
(caucho CEN) (23 ± 2) °C 

Seco 80 a 110 
Húmedo 55 a 110 

Absorción de 
impacto EN 14808 

(10 ± 2) °C 
(23 ± 2) °C 
(40 ± 2) °C 

Seco Reducción de 
fuerza Clasificación 

Tras envejecimiento 
acelerado por aire caliente 
(norma EN 13817) y agua 

caliente  (norma EN 13744), 
la absorción de impactos se 

mide entre 24h y 36h 
siguientes, a temperatura de 

laboratorio de 23 ± 2 °C. 

25% a 34% SA 25 – 34 

35% a 50% SA 35 – 50 

El rendimiento de la superficie se 
clasifica en base al resultado más bajo 
obtenido en todas las condiciones de 

ensayo. 

Deformación 
vertical EN 14809 

(10 ± 2) °C 
(23 ± 2)°C 
(40 ± 2) °C 

Seco < 3 mm 
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UNE-EN 14877:2014 REQUISITOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIO DE 
SUPERFICIES SINTÉTICAS PARA ATLETISMO 

Propiedad Método de 
ensayo Condiciones de ensayo Requisito 

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

Permeabilidad 
al agua EN 12616 (23 ± 2) °C  > 150 mm/h 

Resistencia al 
desgaste 

EN ISO 5470-1 
con ruedas 

abrasivas H18 y 
carga de 

(1 ± 0,001) kg a 
60 Hz/min 

(23 ± 2) °C Sin envejecer 

Pérdida de masa inferior a 4,0 g 
(entre 500 y 1,500 ciclos). 

Tras envejecimiento artificial 
conforme a la norma 

EN 14836. 

Decoloración EN ISO 20105-
A02 

Tras envejecimiento artificial 
conforme a la norma 

EN 14836. 

La solidez del color no debe ser 
inferior a 3 en la escala de grises. 

Propiedades de 
tracción EN 12230 

Sin envejecer 

Resistencia a 
tracción > 0,4 MPa 

Tras envejecimiento 
acelerado por aire caliente 
(norma EN 13817) y agua 

caliente  (norma EN 13744), 
la resistencia a tracción se 

mide entre 24h y 36h 
siguientes, a temperatura de 

laboratorio de 23 ± 2 °C. 

Alargamiento 
de rotura > 40% 

Resistencia a 
clavos EN 14810 

Tras la abrasión por clavos La alteración de la resistencia a 
tracción y el alargamiento de rotura 
en comparación con una muestra no 
envejecida no deben diferir más del 
20% ni ser inferior a los valores de 

propiedades de tracción. 

Tras envejecimiento 
acelerado por aire caliente 
(norma EN 13817) y agua 

caliente  (norma EN 13744) 

Espesor 
absoluto 

EN 1969 
(Método A) (23 ± 2) °C > 10 mm 

 
La norma UNE-EN 14877:2014 no está pensada para cubrir los requisitos de rendimiento de las 
instalaciones de atletismo de alto nivel, las cuales deben seguir los requisitos de la IAAF (International 
Asociation of Athletics Federations). 
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UNE-EN 14877:2014 REQUISITOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIO DE 
SUPERFICIES SINTÉTICAS PARA PISTAS DE TENIS 

Propiedad Método de 
ensayo Condiciones de ensayo Requisito 

RENDIMIENTO DEPORTIVO 

Fricción EN 13036-4 
(caucho CEN) (23 ± 2) °C 

Seco 80 a 110 
Húmedo 55 a 110 

Absorción de 
impacto EN 14808 

(23 ± 2) °C Seco Reducción de 
fuerza Clasificación 

Tras envejecimiento 
acelerado por aire caliente 
(norma EN 13817) y agua 

caliente  (norma EN 13744), 
la absorción de impactos se 

mide entre 24h y 36h 
siguientes, a temperatura de 

laboratorio de 23 ± 2 °C. 

11% a 19% SA 11 – 19 

20% a 30% SA 20 – 30 

≥ 31 % SA 31 + 

El rendimiento de la superficie se 
clasifica en base al resultado más 

bajo obtenido en todas las 
condiciones de ensayo. 

Deformación 
vertical EN 14809  (23 ± 2)°C Seco < 3 mm 

Rebote vertical 
EN 12235 

Utilizando una 
pelota de tenis 

 (23 ± 2)°C Seco > 85% (> 1,19 m) 

Comportamiento 
del rebote 

angular de la 
pelota 

(Rapidez de la 
pista) 

EN 13865 (23 ± 2) °C Seco 

Coeficiente tenis Clasificación 

≤ 29 Lenta 

30 a 34 Medio lenta 

35 a 40 Media 

41 a 45 Medio rápida 

> 45 Rápida 
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UNE-EN 14877:2014 REQUISITOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIO DE 
SUPERFICIES SINTÉTICAS PARA PISTAS DE TENIS 

Propiedad Método de 
ensayo Condiciones de ensayo Requisito 

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

Permeabilidad 
al agua EN 12616 (23 ± 2) °C  > 150 mm/h 

Resistencia al 
desgaste 

EN ISO 5470-1 
con ruedas 

abrasivas H18 y 
carga de 

(1 ± 0,001) kg a 
60 Hz/min 

(23 ± 2) °C Sin envejecer 

Pérdida de masa inferior a 4,0 g 
(entre 500 y 1,500 ciclos). 

Tras envejecimiento artificial 
conforme a la norma 

EN 14836. 

Decoloración EN ISO 20105-
A02 

Tras envejecimiento artificial 
conforme a la norma 

EN 14836. 

La solidez del color no debe ser 
inferior a 3 en la escala de grises. 

Propiedades de 
tracción EN 12230 

Sin envejecer 

Resistencia a 
tracción > 0,4 MPa 

Tras envejecimiento 
acelerado por aire caliente 
(norma EN 13817) y agua 

caliente  (norma EN 13744), 
la resistencia a tracción se 

mide entre 24h y 36h 
siguientes, a temperatura de 

laboratorio de 23 ± 2 °C. 

Alargamiento 
de rotura > 40% 

Espesor 
absoluto 

EN 1969 
(Método A) (23 ± 2) °C > 7 mm 
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UNE-EN 14877:2014 REQUISITOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIO DE 
SUPERFICIES SINTÉTICAS PARA INSTALACIONES MULTIDEPORTIVAS 

Propiedad Método de 
ensayo Condiciones de ensayo Requisito 

RENDIMIENTO DEPORTIVO 

Fricción EN 13036-4 
(caucho CEN) (23 ± 2) °C 

Seco 80 a 110 
Húmedo 55 a 110 

Absorción de 
impacto EN 14808 

 (23 ± 2) °C Seco Reducción de 
fuerza Clasificación 

Tras envejecimiento 
acelerado por aire caliente 
(norma EN 13817) y agua 

caliente  (norma EN 13744), 
la absorción de impactos se 

mide entre 24h y 36h 
siguientes, a temperatura de 

laboratorio de 23 ± 2 °C. 

25% a 34% SA 25 – 34 

35% a 44% SA 35 – 44 

45% a 70% SA 45 - 70 

El rendimiento de la superficie se 
clasifica en base al resultado más bajo 
obtenido en todas las condiciones de 

ensayo. 

Deformación 
vertical EN 14809 

(10 ± 2) °C 
(23 ± 2)°C 
(40 ± 2) °C 

Seco < 6 mm 

Rebote vertical 

EN 12235 
Utilizando una 

pelota de 
baloncesto 

 (23 ± 2)°C Seco > 85% (> 0,89 m) 
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UNE-EN 14877:2014 REQUISITOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIO PARA SUPERFICIES 
SINTÉTICAS PARA INSTALACIONES MULTIDEPORTIVAS 

Propiedad Método de 
ensayo Condiciones de ensayo Requisito 

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

Permeabilidad 
al agua EN 12616 (23 ± 2) °C  > 150 mm/h 

Resistencia al 
desgaste 

EN ISO 5470-1 
con ruedas 

abrasivas H18 y 
carga de 

(1 ± 0,001) kg a 
60 Hz/min 

(23 ± 2) °C Sin envejecer 

Pérdida de masa inferior a 4,0 g 
(entre 500 and 1,500 ciclos). 

Tras envejecimiento artificial 
conforme a la norma 

EN 14836. 

Decoloración EN ISO 20105-
A02 

Tras envejecimiento artificial 
conforme a la norma 

EN 14836. 

La solidez del color no debe ser 
inferior a 3 en la escala de grises. 

Propiedades de 
tracción EN 12230 

Sin envejecer 

Resistencia a 
tracción > 0,4 MPa 

Tras envejecimiento 
acelerado por aire caliente 
(norma EN 13817) y agua 

caliente  (norma EN 13744), 
la resistencia a tracción se 

mide entre 24h y 36h 
siguientes, a temperatura de 

laboratorio de 23 ± 2 °C. 

Alargamiento 
de rotura > 40% 

Espesor 
absoluto 

EN 1969 
(Método A) (23 ± 2) °C > 7 mm 
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2ª PARTE. REQUISITOS PARA ENSAYOS DE LAS INSTALACIONES: 
 
Después de la instalación o construcción de las superficies deportivas sintéticas, las mismas deben 
cumplir los requisitos de rendimiento para el uso a que se destinan. El rendimiento variará a medida 
que la superficie se utilice y se altera debido al envejecimiento. El grado de cambio permitido durante 
la vida de una superficie deportiva sintética debe ser acordado entre el fabricante/ proveedor de la 
superficie y el propietario / gestor. En caso de que no haya ningún acuerdo, se puede entender que se 
aplican los requisitos de la norma UNE-EN 14877:2014 
  
En los cuadros siguientes se incluyen los requisitos de rendimiento de la instalación superficies 
sintéticas para pistas de atletismo, de superficies sintéticas para pistas de tenis y de superficies 
deportivas para instalaciones multideportivas: 
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UNE-EN 14877:2014 REQUISITOS DE RENDIMIENTO DE 

SUPERFICIES SINTÉTICAS PARA INSTALACIONES DE ATLETISMO 
ENSAYOS DE LA INSTALACIÓN 

Propiedad Método de ensayo Margen establecido 
Espesor EN 1969 > 10 mm * 

Absorción de 
impacto EN 14808 

SA 25 – 34 
SA 35 – 50 

Según proceda para la superficie seleccionada 
Todas las posiciones de ensayo también deben estar en los 

límites de una reducción de fuerzas de ± 5% del valor 
medio calculado en todas las posiciones de ensayo. 

Deformación 
vertical EN 14809 < 3 mm 

Resistencia al 
deslizamiento EN 13036-4 (caucho CEN) 

Superficie seca 80 a 110 
Superficie húmeda 55 a 110 

Todas las posiciones de ensayo también deben estar en los 
límites de ± 5 puntos del valor medio calculado en todas las 

posiciones de ensayo. 

Regularidad 
superficial EN 13036-7 Regla de 4 m 

Requisito a alcanzar < 6 mm 
Máximo valor de cualquier desviación 

permitida 8 mm 

Nº máximo de desviaciones permitidas 
> 6mm y < 8mm 4 

  Regla de 0,3 m 

Requisito < 2 mm 
Máximo valor de cualquier desviación 

permitida 0 

Nº máximo de desviaciones permitidas 0 
* El espesor absoluto de la superficie instalada no debería diferir en más de 3 mm del espesor con el que se ha realizado el ensayo tipo. 

Las zonas de salto de longitud, triple salto, salto con pértiga, lanzamiento de jabalina, salto de altura y la zona de recepción en la ría, 
deberían poseer un espesor mayor. 
Se debe realizar al menos una medición para cada 500 m2 de zona de superficie sintética de espesor normal, 
con un mínimo de 12 mediciones en el conjunto de la instalación. Las posiciones de ensayo deben ser: 

1. En cualquier calle, en la 1ª curva a criterio del laboratorio. 
2. En el centro de la calle 2 en la marca de 130 m. 
3. En el centro de la calle 5 en la marca de 160 m. 
4. En la posición del espesor más bajo de la 2ª recta. 
5. En cualquier calle alrededor de la 2ª curva, a criterio del laboratorio de ensayos 
6. En el centro de la calle 1 en la marca de 320 m de la recta principal (de llegada) 
7. En el centro de la calle 4 en la marca de 350 m de la recta principal (de llegada) 
8. En el centro de la calle exterior en la marca de 390 m de la recta principal (de llegada) 
9. En la posición de espesor más bajo de la recta principal (de llegada) 
10. A criterio del laboratorio de ensayo en cualquier posición sobre el área semicircular (excepto la zona de 

impulso de salto de altura), si hay dos zonas semicirculares, se realizará una prueba en cada una de 
ellas. 

11. A criterio del laboratorio de ensayo en cualquier posición (excepto las zonas reforzadas) en cada una de 
los pasillos (salto de longitud / triple salto, salto con pértiga, lanzamiento de jabalina) y en la calle de 
carrera de obstáculos. 
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UNE-EN 14877:2014 REQUISITOS DE RENDIMIENTO DE 
SUPERFICIES SINTÉTICAS PARA PISTAS DE TENIS 

ENSAYOS DE LA INSTALACIÓN 

Propiedad Método de ensayo Margen establecido 

Espesor EN 1969 > 7 mm* 

Absorción de 
impacto EN 14808 

SA 11 – 19 
SA 20 – 30 

SA 31 + 
Todas las posiciones de ensayo también deben estar en 
los límites de una reducción de fuerzas de ± 5% del valor 

medio calculado en todas las posiciones de ensayo. 
Deformación 

vertical EN 14809 < 3 mm 

Resistencia al 
deslizamiento EN 13036-4 (caucho CEN) 

Seco 80 a 110 
Húmedo 55 a 110 

Todas las posiciones de ensayo también deben estar en 
los límites de ± 5 puntos del valor medio calculado en 

todas las posiciones de ensayo. 
Rebote vertical 
de la pelota de 

tenis 
EN 12235 > 85% (> 1,19 m) 

Rebote angular 
de la pelota 

(Seco) 
EN 13865 

Lenta < 29 
Medio lenta 30 a 34 

Media 35 a 39 
Medio rápida 40 a 44 

Rápida > 45 
Según proceda para la superficie seleccionada 

Todas las posiciones de ensayo también deben estar en 
los límites de ± 5 del valor medio calculado en todas las 

posiciones de ensayo. 

Regularidad 
superficial EN 13036-7 

Regla de 3 m 
 

Requisito a alcanzar < 6 mm 

Máximo valor de cualquier 
desviación permitida 8  mm 

Nº máximo de desviaciones 
permitidas 

> 6 mm < 8 mm 
4 

Regla de 0,3 m 

Requisito a alcanzar < 2 mm 

Máximo valor de cualquier 
desviación permitida 0 

Nº máximo de desviaciones 
permitidas 0 

* El espesor absoluto de la superficie instalada no debe diferir en más de 3 mm del espesor con el que se ha realizado el 
ensayo tipo 
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Las posiciones de ensayo de las pistas de tenis, deberían ser en las zonas que se indican en la figura a 
continuación. El rebote angular y vertical de la pelota no se debe medir en la zona 4. Si se evalúan un 
conjunto de varias pistas contiguas, normalmente no es necesario realizar ensayos en cada pista. 
Generalmente conviene someter a ensayo una pista de cada 3, seleccionando las pistas a ensayar por 
acuerdo entre las partes. 
 
 
 
 
 

 
 

Zonas de ensayo 
 



 

 
 
 

  
 

    
 

 20 

MINISTERIO  
DE EDUCACIÓN, CULTURA  
Y DEPORTE 
 

CONSEJO SUPERIOR  
DE DEPORTES 
 

 
 

UNE-EN 14877:2014 REQUISITOS DE RENDIMIENTO PARA ENSAYOS DE LABORATORIO 
PARA SUPERFICIES SINTÉTICAS PARA INSTALACIONES MULTIDEPORTIVAS 

ENSAYOS DE LA INSTALACIÓN 

Propiedad Método de 
ensayo Margen establecido 

Espesor EN 1969 > 7 mm* 

Absorción de 
impacto EN 14808 

 SA 25 – 34 
SA 35 – 44 
SA 45 – 70 

Según proceda para la superficie seleccionada 
Todas las posiciones de ensayo también deben estar en los límites de 
una reducción de fuerzas de ± 5% del valor medio calculado en todas 

las posiciones de ensayo. 
Deformación 

vertical EN 14809 < 6 mm 

Resistencia al 
deslizamiento 

EN 13036-4 
(caucho CEN) 

Seco 80 a 110 
Húmedo 55 a 110 

Todas las posiciones de ensayo también deben estar en los límites de 
una reducción de fuerzas de ± 5 puntos del valor medio calculado en 

todas las posiciones de ensayo. 
Rebote vertical 
de la pelota de 

baloncesto 
EN 12235 > 85% (> 0,89 m) 

Regularidad 
superficial EN 13036-7 

Regla de 3 m 
 

Requisito a alcanzar < 6 mm 

Máximo valor de cualquier 
desviación permitida 8  mm 

Nº máximo de desviaciones 
permitidas 

> 6 mm < 8 mm 
4 

Regla de 0,3 m 

Requisito a alcanzar < 2 mm 

Máximo valor de cualquier 
desviación permitida 0 

Nº máximo de desviaciones 
permitidas 0 

* El espesor absoluto de la superficie instalada no debe diferir en más de 3 mm del espesor con el que se ha realizado el 
ensayo tipo 
Se deben realizar al menos cinco mediciones por cada 1.000 m2 de zona de superficie sintética. Las posiciones 
de ensayo se deben seleccionar de modo que representen las zonas de uso intensivo, medio y bajo. 
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A título informativo se indican los ejemplos de superficies sintéticas para espacios deportivos de 
exterior y sus campos de aplicación, que da la UNE-EN 14877:2014: 
 

 CONSTRUCCIÓN PERMEABLE 
A B C 

Diseño 
   

Designación Superficie recubierta 
con textura 

Superficie recubierta 
porosa 

Superficie mono-capa 
porosa 

Superficie Textura granular Gránulos lisos 
Capa superior 

(coloreada) 
Gránulos de caucho y 

elastómero, pulverizados 
Gránulos/fibras de caucho y elastómero, extendidos “in situ” 

o prefabricados 

Capa base Gránulos/fibras de caucho y elastómero, vertidos “in situ” o 
prefabricados ----- 

Aplicación 
Pistas de carreras y de impulso 

para atletismo, actividades 
multideporte 

Zonas multiuso, pistas de 
tenis y pistas de carreras o 

impulso (Instalaciones 
deportivas escolares y 

combinadas) 

actividades multideporte 

 

 CONSTRUCCIÓN NO PERMEABLE 
D E F G 

Diseño 
    

Designación Superficie extendida 
recubierta 

Superficie extendida 
multicapa (superficie 

sintética maciza) 

Superficie extendida  
(superficie sintética 

maciza) 

Láminas 
prefabricadas, 
vulcanizadas y 

calandradas 

Superficie Gránulos esparcidos con puntas visibles Textura en relieve 
(gofrada) 

Capa superior 
(coloreada) Elastómero vertido y gránulos de caucho esparcidos 

Capas diferentes de 
compuestos de 

caucho, vulcanizadas 
y calandradas 

Capa base 

Gránulos/fibras de 
caucho y elastómero, 

vertidos “in situ” o 
prefabricados 

Gránulos de caucho y 
elastómero, 
extendidos 

----- Una capa superior 

Aplicación Pistas de carreras y de impulso para atletismo 

Pistas de carreras y 
de impulso para 

atletismo, pistas de 
tenis 
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UNE-EN 15330-1:2014 “SUPERFICIES PARA DEPORTES. SUPERFICIES DE HIERBA ARTIFICIAL Y 
PUNZONADAS DISEÑADAS PRINCIPALMENTE PARA USO EXTERIOR. PARTE 1: 
ESPECIFICACIONES PARA SUPERFICIES DE HIERBA ARTIFICIAL PARA FÚTBOL, HOCKEY, 
RUGBY, TENIS Y USO MULTIDEPORTIVO” 
 
Esta norma especifica los requisitos de rendimiento, durabilidad, identificación del producto y de 
ensayo de las instalaciones para superficies deportivas de hierba artificial utilizadas principalmente 
para exterior. Están incluidas las siguientes cinco categorías de superficies, cada una basada en el uso 
deportivo principal de la superficie deportiva: 
 
1. Superficies diseñadas principalmente para hockey. 
2. Superficies diseñadas principalmente para fútbol. 
3. Superficies diseñadas principalmente para rugby para entrenamiento. 
4. Superficies diseñadas principalmente para tenis. 
5. Superficies diseñadas principalmente para el uso de multideportivo. 

 
Los requisitos se aplican a superficies utilizadas para el deporte comunitario o local, el deporte escolar 
y el deporte recreativo. Para niveles de competición profesional y de elite muchos organismos rectores 
del deporte han publicado sus propias especificaciones; los requisitos de dichos organismos pueden 
diferir de los detallados en la norma europea, por ello se aconseja a los diseñadores de las 
instalaciones se aseguren de seleccionar superficies que ofrezcan el nivel correcto de rendimiento 
correspondiente al nivel de competición previsto sobre el campo o la pista. 
 
La norma consta de dos partes, la 1ª parte describe los requisitos de las superficies deportivas de 
hierba artificial para ensayos en laboratorio, de acuerdo con el uso previsto y la 2ª parte describe los 
requisitos de superficies deportivas de hierba artificial una vez instaladas, para asegurarse que sus 
propiedades son adecuadas al uso previsto. 
 



 

 
 
 

  
 

    
 

 23 

MINISTERIO  
DE EDUCACIÓN, CULTURA  
Y DEPORTE 
 

CONSEJO SUPERIOR  
DE DEPORTES 
 

 
1ª PARTE. APROBACIÓN DE TIPO EN LABORATORIO. REQUISITOS PARA ENSAYOS DE LOS 
MATERIALES: 
 
En los cuadros siguientes se incluyen los requisitos de los materiales para los ensayos de laboratorio, a 
fin de asegurar los niveles requeridos de rendimiento deportivo y de interacción jugador-superficie, así 
como que están fabricadas con materiales de calidad aceptable para el uso previsto: 
 

UNE-EN 15330-1:2014 “ESPECIFICACIONES PARA SUPERFICIES DE HIERBA ARTIFICIAL 
DISEÑADA PRINCIPALMENTE PARA USO EXTERIOR” 

ENSAYOS DE LOS MATERIALES 

 
Tracción de la alfombra de hierba artificial 

 
Para hierba artificial diseñada para fútbol, hockey o tenis, cuando se ensaya según la norma 

UNE-EN ISO 13934-1, la fuerza máxima media de la alfombra de hierba artificial debe ser: 
> 15 N/mm. 

La diferencia entre los resultados obtenidos en el sentido de fabricación y perpendicularmente al 
sentido de fabricación no debe ser mayor del 30% del valor más alto. 

---------- 
Para hierba artificial diseñada para rugby, la fuerza máxima media de la alfombra de hierba artificial 

debe ser: > 25 N/mm. 
La diferencia entre los resultados obtenidos en el sentido de fabricación y perpendicularmente al 

sentido de fabricación no debe ser mayor del 30% del valor más alto. 
 
 

Tracción de las fibras de hierba artificial 
 

Cuando se ensaya según la norma UNE-EN 13864, la resistencia mínima de las fibras de la alfombra 
de hierba artificial debe ser: > 30 N para fibras fibriladas y > 8 N para fibras monofilamento. 

La diferencia entre los resultados obtenidos en el sentido de fabricación y perpendicularmente al 
sentido de fabricación no debe ser mayor del 30% del valor más alto. 

 
 

Resistencia al envejecimiento de las fibras de hierba artificial 
 

Cuando se ensaya según la norma UNE-EN13864, después del envejecimiento artificial según UNE-EN 
14836, la resistencia a tracción de las fibras utilizadas para formar la hierba sintética será: 

≥ 50% respecto de la muestra no envejecida y no inferior a los valores de tracción antes indicados. 
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Color 

 
Cuando se ensaya según la norma EN 20105-A02, después del envejecimiento artificial según UNE-EN 

14836, la solidez o el cambio de color de la hierba sintética comparada con la no envejecida será: 
≥ 3 en la escala de grises 

 

Resistencia de las juntas de la alfombra de hierba artificial 

Juntas cosidas 

Antes del envejecimiento, la resistencia según UNE-EN 12228 (Método1) 
de las juntas cosidas será  ≥ 1.000N/100 mm 

Después de la inmersión en agua caliente según UNE-EN 13744, la 
resistencia de las juntas cosidas será: 

≥ 75% del valor obtenido antes del envejecimiento y ≥ 1.000N/100 mm 

Juntas pegadas 

Antes del envejecimiento, la resistencia según UNE-EN 12228 (Método2) 
de las juntas pegadas será  ≥ 60N/100 mm. 

Para superficies destinadas a rugby será ≥ 100N/100 mm 

Después de la inmersión en agua caliente según UNE-EN 13744, la 
resistencia de las juntas pegadas será: 

≥ 75% del valor obtenido antes del envejecimiento y 
≥ 60N/100 mm y para superficies destinadas a rugby ≥ 100N/100 mm 

 
Unión del penacho o mechón de hierba artificial 

Cuando se ensaya según la norma ISO 4919, la fuerza de extracción del penacho será: ≥ 30 N 
Después de la inmersión en agua caliente según UNE-EN 13744, la fuerza de extracción del penacho 

será: ≥ 75% del valor obtenido antes del envejecimiento y ≥ 30 N 
 
 

Permeabilidad al agua  
Para superficies diseñadas para ser permeables, cuando se ensaya según la norma UNE –EN 12616, la 

tasa o velocidad de infiltración vertical será: 
≥ 500 mm/h 

También puede ser importante valorar la permeabilidad lateral u horizontal al agua 
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Resistencia a tracción de la capa amortiguadora de impacto 

Cuando se ensaya según la norma UNE-EN 12230, la resistencia a tracción debe ser: 
>0,15 MPa 

Después del envejecimiento por exposición al aire según UNE-EN 13817, la resistencia máxima a 
tracción será: ≥ 75% del valor obtenido antes del envejecimiento y ≥ 0,15 MPa 

Para las capas amortiguadoras con canales o ranuras para drenaje o para mejorar la estabilidad 
dimensional, cuyas muestras de ensayo no son totalmente homogéneas, se informará al respecto y 
se dará el valor medio de la fuerza máxima de rotura en el ensayo, de tal forma que ese valor medio 

no debe diferir en más del 10% del valor declarado por el fabricante. 
 

 
Resistencia a abrasión / desgaste de hierba sintética de pelo corto sin relleno * 

Cuando se ensaya según la norma UNE-EN 13672 el máximo porcentaje de pérdida de masa después 
de 2000 ciclos será ≤ 2%  

 
* Se considera, según esta norma UNE-EN 15330-1, que la superficie de hierba artificial es de pelo corto cuando 
la longitud del pelo es inferior a 30 mm (Ensayo según ISO 2549) 
 



 

 
 
 

  
 

    
 

 26 

MINISTERIO  
DE EDUCACIÓN, CULTURA  
Y DEPORTE 
 

CONSEJO SUPERIOR  
DE DEPORTES 
 

 
En el cuadro siguiente se incluye los requisitos y métodos de ensayo, que además de los antes 
indicados en “Ensayos de los materiales” deben cumplir las superficies de hierba artificial destinadas 
principalmente al hockey: 
 

UNE-EN 15330-1:2014 “ESPECIFICACIONES PARA SUPERFICIES DE HIERBA ARTIFICIAL 
DISEÑADA PRINCIPALMENTE PARA USO EXTERIOR” 

SUPERFICIES DESTINADAS PRINCIPALMENTE AL HOCKEY 

 
Bote vertical de la bola de hockey 

Cuando se ensaya según la norma UNE-EN 12235, utilizando una bola de hockey en condiciones secas 
y húmedas el rebote vertical debe ser: 

≤ 70 % (0,45 m) 
 
 

Rodadura de la bola de hockey 
Cuando se ensaya según la norma UNE-EN 12234, en condiciones secas y húmedas la distancia de 

rodadura debe ser: 
≥ 8,0 m 

 
 

Absorción de impacto / Reducción de fuerza 
Cuando se ensaya según la norma UNE-EN 14808, en condiciones secas y húmedas, la absorción de 

impacto debe ser: 
≥ 40 % 

 
 

Deformación vertical 
Cuando se ensaya según la norma UNE-EN 14809, en condiciones secas y húmedas, la deformación 

vertical debe estar comprendida: 
entre 3 mm y 10 mm 

 
 

Resistencia rotacional 
Cuando se ensaya según la norma UNE-EN 15301-1, usando la suela de caucho con protuberancias, 

en condiciones secas y húmedas, la resistencia rotacional debe estar comprendida: 
entre 25 Nm y 50 Nm 
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En el cuadro siguiente se incluye los requisitos y métodos de ensayo, que además de los antes 
indicados en “Ensayos de los materiales” deben cumplir las superficies de hierba artificial destinadas 
principalmente al fútbol: 
 

UNE-EN 15330-1:2014 “ESPECIFICACIONES PARA SUPERFICIES DE HIERBA ARTIFICIAL 
DISEÑADA PRINCIPALMENTE PARA USO EXTERIOR” 

SUPERFICIES DESTINADAS PRINCIPALMENTE AL FÚTBOL 

 
Bote vertical del balón de fútbol 

Cuando se ensaya según la norma UNE-EN 12235, utilizando un balón de fútbol en condiciones secas 
y húmedas el rebote vertical debe estar comprendido entre: 

45% y 75 % (0,60 y 1,0 m) 
 
 

Rodadura del balón de fútbol 
Cuando se ensaya según la norma UNE-EN 12234, en condiciones secas y húmedas la distancia de 

rodadura debe estar comprendido entre: 
4,0 m y 10,0 m 

 
 

Absorción de impacto / Reducción de fuerza 
Cuando se ensaya según la norma UNE-EN 14808, en condiciones secas y húmedas, la absorción de 

impacto debe estar comprendida entre: 
55 % y 70 % 

 
 

Deformación vertical 
Cuando se ensaya según la norma UNE-EN 14809, en condiciones secas y húmedas, la deformación 

vertical debe estar comprendida: 
entre 4 mm y 9 mm 

 
 

Resistencia rotacional 
Cuando se ensaya según la norma UNE-EN 15301-1, usando la suela de ensayo con tacos, en 

condiciones secas y húmedas, la resistencia rotacional debe estar comprendida: 
entre 25 Nm y 50 Nm 

 
Cuando se ensaya según la norma UNE-EN 15301-1, usando la suela de caucho con protuberancias, 

en condiciones secas y húmedas, la resistencia rotacional debe estar comprendida: 
entre 25 Nm y 50 Nm 

 
 

Resistencia al uso simulado 
Después de un uso simulado de 20.200 ciclos, según la norma UNE-EN 15306 usando el rodillo con 

tacos, la superficie seca debe cumplir los requisitos de bote vertical del balón, absorción de impacto, 
deformación vertical y resistencia rotacional, antes indicados. 
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En el cuadro siguiente se incluye los requisitos y métodos de ensayo, que además de los antes 
indicados en “Ensayos de los materiales” deben cumplir las superficies de hierba artificial destinadas 
principalmente a zonas de entrenamiento de rugby: 
 

UNE-EN 15330-1:2014 “ESPECIFICACIONES PARA SUPERFICIES DE HIERBA ARTIFICIAL 
DISEÑADA PRINCIPALMENTE PARA USO EXTERIOR” 

SUPERFICIES DESTINADAS PRINCIPALMENTE A ZONAS DE ENTRENAMIENTO DE RUGBY 
 

Bote vertical del balón de fútbol 
Cuando se ensaya según la norma UNE-EN 12235, utilizando un balón de fútbol en condiciones secas 

y húmedas el rebote vertical debe estar comprendido entre: 
45% y 75 % (0,60 y 1,0 m) 

 
 

Altura de caída critica 
Cuando se ensaya según la norma UNE-EN 1177, siguiendo el método para materiales con partículas 

sueltas, en condiciones secas y húmedas, la altura de caída critica de la superficie debe ser: 
≥ 1,3 m 

 
 

Absorción de impacto / Reducción de fuerza 
Cuando se ensaya según la norma UNE-EN 14808, en condiciones secas y húmedas, la absorción de 

impacto debe estar comprendida entre: 
55 % y 70 % 

 
 

Deformación vertical 
Cuando se ensaya según la norma UNE-EN 14809, en condiciones secas y húmedas, la deformación 

vertical debe estar comprendida: 
entre 4 mm y 10 mm 

 
 

Resistencia rotacional 
Cuando se ensaya según la norma UNE-EN 15301-1, usando la suela de ensayo con tacos, en 

condiciones secas y húmedas, la resistencia rotacional debe estar comprendida: 
entre 30 Nm y 50 Nm 

 
 

Resistencia al uso simulado 
Después de un uso simulado de 20.200 ciclos, según la norma UNE-EN 15306 usando el rodillo con 

tacos, la superficie seca debe cumplir los requisitos de bote vertical del balón, absorción de impacto, 
deformación vertical y resistencia rotacional, antes indicados. 

 
Después de un uso simulado de 20.200 ciclos, según la norma UNE-EN 15306 usando el rodillo con 
tacos, el valor de lesión de cabeza (HIC, Head Injury Criterion) medido a una altura de 1,0 +0,05 m, 

medido según UNE-EN 1177 no debe ser superior a 1.000 HIC. 
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En el cuadro siguiente se incluye los requisitos y métodos de ensayo, que además de los antes 
indicados en “Ensayos de los materiales” deben cumplir las superficies de hierba artificial destinadas 
principalmente al tenis: 
 

UNE-EN 15330-1:2014 “ESPECIFICACIONES PARA SUPERFICIES DE HIERBA ARTIFICIAL 
DISEÑADA PRINCIPALMENTE PARA USO EXTERIOR” 

SUPERFICIES DESTINADAS PRINCIPALMENTE AL TENIS 

 
Bote vertical de la pelota 

Cuando se ensaya según la norma UNE-EN 12235, utilizando una pelota de tenis en condiciones secas 
y húmedas el rebote vertical debe ser: 

80 % ( 1,12 m) 
 
 

Comportamiento del rebote angular de la pelota (Rapidez de la pista) 
Cuando se ensaya según la norma UNE-EN 13865, en condiciones secas, el rebote angular de la 
pelota de tenis debe estar entre 15 y 55 y la rapidez de la superficie se clasifica como se indica: 

Rebote angular Clasificación de la rapidez de la superficie 
≤ 29 Lenta 

30 a 34 Medio lenta 
35 a 39 Media 
40 a 44 Medio rápida 

> 45 Rápida 
 

Absorción de impacto / Reducción de fuerza 
Se debe medir conforme a la norma UNE-EN 14808, en condiciones secas y húmedas y el fabricante o 

suministrador debe registrar y aportar los resultados de la absorción de impacto 
 
 

Resistencia rotacional 
Cuando se ensaya según la norma UNE-EN 15301-1, usando la suela de ensayo de caucho liso, en 

condiciones secas y húmedas, la resistencia rotacional debe estar comprendida: 
entre 25 Nm y 50 Nm 

 

 



 

 
 
 

  
 

    
 

 30 

MINISTERIO  
DE EDUCACIÓN, CULTURA  
Y DEPORTE 
 

CONSEJO SUPERIOR  
DE DEPORTES 
 

 
En el cuadro siguiente se incluye los requisitos y métodos de ensayo, que además de los antes 
indicados en “Ensayos de los materiales” deben cumplir las superficies de hierba artificial destinadas a 
uso multideportivo: 
 

UNE-EN 15330-1:2014 “ESPECIFICACIONES PARA SUPERFICIES DE HIERBA ARTIFICIAL 
DISEÑADA PRINCIPALMENTE PARA USO EXTERIOR” 
SUPERFICIES DESTINADAS A USO MULTIDEPORTIVO 

 
Bote vertical de la pelota 

Según los deportes que se vayan a practicar sobre ella: 
 

Fútbol (Superficies de pelo largo) 
Cuando se ensaya según la norma UNE-EN 12235, utilizando un balón de fútbol en condiciones secas 

y húmedas el rebote vertical debe estar comprendido entre: 
45% y 75 % (0,60 y 1,0 m) 

 
Fútbol (Superficies de pelo corto) 

Cuando se ensaya según la norma UNE-EN 12235, utilizando un balón de fútbol en condiciones secas 
y húmedas el rebote vertical debe estar comprendido entre: 

45% y 90 % (0,60 y 1,22 m) 
 

Hockey 
Cuando se ensaya según la norma UNE-EN 12235, utilizando una bola de hockey en condiciones secas 

y húmedas el rebote vertical debe ser: 
< 70 % (0,45 m) 

 
Tenis 

Cuando se ensaya según la norma UNE-EN 12235, utilizando una pelota de tenis en condiciones secas 
y húmedas el rebote vertical debe ser: 

> 80 % (1,12 m) 
 

 
* Se considera, según esta norma UNE-EN 15330-1, que la superficie de hierba artificial es de pelo 
largo cuando la longitud del pelo es igual o superior a 30 mm (Ensayo según ISO 2549) y es de pelo 
corto cuando la longitud del pelo es inferior a 30 mm (Ensayo según ISO 2549) 
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Rodadura de la pelota 

Según los deportes que se vayan a practicar sobre ella: 
 

Fútbol (Superficies de pelo largo) 
Cuando se ensaya según la norma UNE-EN 12234, utilizando un balón de fútbol, en condiciones secas 

y húmedas la distancia de rodadura debe estar comprendida entre: 
4,0 m y 12,0 m 

 
Fútbol (Superficies de pelo corto) 

Cuando se ensaya según la norma UNE-EN 12234, utilizando un balón de fútbol, en condiciones secas 
y húmedas la distancia de rodadura debe estar comprendida entre: 

4,0 m y 18,0 m 
 

Hockey (Superficies de pelo largo) 
Cuando se ensaya según la norma UNE-EN 12234, utilizando una bola de hockey, en condiciones 

secas y húmedas la distancia de rodadura debe ser: 
> 5,0 m 

 
Hockey (Superficies de pelo corto) 

Cuando se ensaya según la norma UNE-EN 12234, utilizando una bola de hockey, en condiciones 
secas y húmedas la distancia de rodadura debe estar comprendida entre: 

> 8,0 m 
 
 

Absorción de impacto / Reducción de fuerza 
Cuando se ensaya según la norma UNE-EN 14808, en condiciones secas y húmedas, la absorción de 

impacto se debe clasificar según se indica: 
 

Reducción de fuerza (%) Clasificación Uso habitual 

15 a 24 SA1 
Tenis 

25 a 34 SA2 
35 a 44 SA3 Hockey, fútbol (superficies de pelo 

corto) 45 a 54 SA4 
55 a 60 SA5 Fútbol (superficies de pelo largo) 
61 a 80 SA6 Fútbol, rugby 

Para entrenamiento deportivo en general (deportes sin contacto) y la educación física, la absorción 
de impacto debería ser de Clase SA3 o SA4 

 
Deformación vertical 

Cuando se ensaya según la norma UNE-EN 14809, en condiciones secas y húmedas, la deformación 
vertical debe estar comprendida: 

entre 3 mm y 10 mm 
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Resistencia rotacional 

 
Superficies de pelo largo diseñadas para uso de calzado con tacos 

Cuando se ensaya según la norma UNE-EN 15301-1, usando la suela de ensayo con tacos, en 
condiciones secas y húmedas, la resistencia rotacional debe estar comprendida: 

entre 25 Nm y 50 Nm 
 

Superficies de pelo corto no diseñadas para uso de calzado con tacos 
Cuando se ensaya según la norma UNE-EN 15301-1, usando la suela de ensayo de caucho con 

protuberancias, en condiciones secas y húmedas, la resistencia rotacional debe estar comprendida: 
entre 25 Nm y 50 Nm 

 
 

Comportamiento del rebote angular de la pelota (Rapidez de la pista) 
 

El rebote angular de la pelota sobre las superficies destinadas a tenis  se debe clasificar de acuerdo 
con esta característica  indicada en “tenis”: 

 

Rebote angular Clasificación de la rapidez de la superficie 
≤ 29 Lenta 

30 a 34 Medio lenta 
35 a 39 Media 
40 a 44 Medio rápida 

> 45 Rápida 
 

Resistencia al uso simulado 
 

Después de un uso simulado de 20.200 ciclos, según la norma UNE-EN 15306 usando el rodillo con 
tacos, la superficie seca debe cumplir los requisitos de bote vertical del balón, absorción de impacto, 

deformación vertical y resistencia rotacional, antes indicados. 
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IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 
 
Las propiedades físicas de los componentes de la superficie de hierba artificial se deben particularizar  
de acuerdo con los métodos de ensayo que dice la norma y los resultados de los ensayos deben 
corresponderse con los valores que figuran en la declaración del producto del fabricante con las 
tolerancias que se indican a continuación. 
 

Componente/Propiedad Método de 
ensayo 

Variación permitida respecto la declaración de producto 
del fabricante. 

Ensayo de tipo del producto Ensayos sobre el terreno 
identificación del material 

Hierba artificial 
Masa por unidad de superficie ISO 8543 ≤ 10 % ≤ 10 % 
Nº de hilos por unidad de superficie ISO 1763 ≤ 10 % ≤ 10 % 
Calibre y nº de puntadas ISO 1763 ≤ 10 % ≤ 10 % 
Longitud del pelo 
(por encima del soporte) ISO 2549 ≤ 5 % ≤ 5 % 

Masa del pelo 
(Alfombra realizada por tufting) ISO 8543 ≤ 10 % ≤ 10 % 

Dtex del pelo * ≤ 10 % ≤ 10 % 

Fuerza de extracción del penacho ISO 4919 ≥ 85 % del valor declarado y 
≥ 30 N 

≥ 85 % del valor declarado y 
≥ 30 N 

Permeabilidad al agua EN 12616 ≥ 50 % del valor declarado 
y ≥ 500 mm/h 

≥ 50 % del valor declarado 
y ≥ 500 mm/h 

Fibras del pelo Método de 
ensayo 

Informe tipo de producto  
Identificación en laboratorio 

Informe tipo de producto  
Identificación en laboratorio 

Color (fibra insertada ) Visual ** Color similar Color similar 

Caracterización de los polímeros ISO 11357-3 Igual nº picos, igual perfil 
± 4 °C (pico) 

Igual nº picos, igual perfil 
± 4 °C (pico) 

Relleno para rendimiento 
Granulometría EN 933-1 Igual d y D Igual d y D (variación ± 20 %) 
Forma de las partículas EN 14955 Forma similar Forma similar 
Densidad aparente EN 1097-3 ≤ 10 % ≤ 10 % 
Color Visual ** Color análogo Color análogo 

Relleno para estabilidad 

Granulometría EN 933-1 Igual d y D 60 % a 100 % entre d y D 
(variación ≤ 20 %) 

Forma de las partículas EN 14955 Forma similar Forma similar 
Densidad aparente EN 1097-3 ≤ 15 % ≤ 15 % 

Capa amortiguadora 
Absorción de impacto EN 14808 ≤ 5 % -5 + 10 % 
Espesor EN 1969 ≥ 90 % ≥ 90 % 
Resistencia a la tracción EN 12230 ≥ 0,15 Mpa ≥ 0,15 Mpa 
* Dtex masa en g por 10.000 m 
** El color de las fibras y los rellenos debería ser con referencia a la carta de colores normalizada RAL 
d:. Tamiz más grande que permite el paso de menos del 10% de la muestra (Entre 0% y 10% del peso total del relleno es inferior a d) 
D: Tamiz más pequeño que permite el paso de menos del 10% de la muestra retenida (Entre 0% y 10% del peso total del relleno es superior a 

D) 
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INFORME DEL ENSAYO 
 
El informe del ensayo, según indica la norma, contendrá lo siguiente: 
 
• Nº y fecha de la norma europea EN 15330-1:2013 
• El nombre del producto 
• La descripción de los componentes de la superficie de hierba artificial 
• La declaración del producto del fabricante o del suministrador/proveedor 
• Los resultados de los ensayos  
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2ª PARTE. REQUISITOS PARA ENSAYOS DE LAS INSTALACIONES: 
 
Después de la instalación o construcción de las superficies deportivas de hierba artificial, las mismas 
deben cumplir los requisitos de rendimiento para el uso a que se destinan.  El rendimiento depende de 
los componentes de las superficies deportivas de hierba artificial, de su instalación sobre el terreno, de 
la intensidad de uso y del mantenimiento de la superficie realizado. Para asegurarse que la superficie 
deportiva de hierba artificial ofrece niveles de rendimiento aceptables previstos, se debe evaluar a lo 
largo de toda su vida, dicha evaluación se lleva a cabo después de la instalación y posteriormente cada 
dos o tres años dependiendo del uso y los reglamentos locales 
 
Las instalaciones nuevas (de 12 meses o menos) deben cumplir los requisitos de ensayo inicial. 
 
En la norma se incluyen los requisitos de rendimiento de ensayo inicial y ensayos posteriores sobre el 
terreno para: 
 

1. Campos de hockey de hierba artificial. 
2. Campos de fútbol de hierba artificial de pelo largo. 
3. Campos de entrenamiento de rugby de hierba artificial de pelo largo. 
4. Pistas de tenis de hierba artificial. 

 
Y también para los siguientes campos multideportivos: 
 

1. Campos de hierba artificial de pelo largo para uso combinado de fútbol y hockey. 
2. Campos de hierba artificial de pelo corto para uso combinado de fútbol y hockey. 
3. Campos de hierba artificial de pelo largo para uso combinado de fútbol y rugby. 
4. Campos de hierba artificial de pelo corto para uso combinado de fútbol y rugby. 
5. Campos de hierba artificial de pelo corto para uso combinado de hockey y tenis. 

 
En los cuatro cuadros siguientes se incluyen los requisitos de rendimiento de ensayo inicial y ensayos 
posteriores sobre el terreno para los cuatro primeros campos y pistas: 
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1. Campos de hockey de hierba artificial. 

 
 

UNE-EN 15330-1:2014 REQUISITOS DE RENDIMIENTO EN ENSAYOS “IN SITU” 
CAMPOS DE HOCKEY DE HIERBA ARTIFICIAL 

Característica Método de ensayo 
Requisito 

(Ensayo inicial y ensayos posteriores 
sobre el terreno) 

Rebote vertical EN 12235  ≤ 70 % (≤  0,45 m) 

Rodadura de la bola EN 12234 > 8,0 m 

Absorción de impacto EN 14808 > 40 % 

Deformación vertical EN 14809 >  3 mm y < 10 mm 

Resistencia rotacional 
UNE-EN 15301-1 

(suela de ensayo con 
protuberancias) 

>  25 Nm y < 50 Nm 

Velocidad de infiltración de agua 
(Si procede) 

EN 12616 > 180 m 

Regularidad superficial EN 13036-7 
Regla de 3 m < 6 mm 

Regla de 0,3 m < 2 mm 
 
 
La norma indica las posiciones de los ensayos que se indican en la figura: 
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2. Campos de fútbol de hierba artificial de pelo largo. 
 

UNE-EN 15330-1:2014 REQUISITOS DE RENDIMIENTO EN ENSAYOS “IN SITU” 
CAMPOS DE FÚTBOL DE HIERBA ARTIFICIAL DE PELO LARGO 

Característica Método de ensayo 
Requisito 

(Ensayo inicial y ensayos posteriores 
sobre el terreno) 

Rebote vertical EN 12235  45% a 75 % (0,60 m a 1,0 m) 

Rodadura de la pelota EN 12234 

Ensayo inicial sobre 
el campo > 4 m y < 10 m 

Ensayo posterior > 4 m y < 12 m 

Absorción de impacto EN 14808 > 55 % y < 70 % 

Deformación vertical EN 14809 >  4 mm y < 9 mm 

Resistencia rotacional 
UNE-EN 15301-1 

(suela de ensayo con 
tacos) 

25 Nm a 50 Nm 

Velocidad de infiltración de agua 
(Si procede) 

EN 12616 > 180 m 

Regularidad superficial EN 13036-7 Regla de 3 m < 10 mm 

 
 

La norma indica las posiciones de los ensayos que se indican en la figura: 
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3. Campos de entrenamiento de rugby de hierba artificial de pelo largo. 
 

 

UNE-EN 15330-1:2014 REQUISITOS DE RENDIMIENTO EN ENSAYOS “IN SITU” 
CAMPOS DE ENTRENAMIENTO DE RUGBY DE HIERBA ARTIFICIAL DE PELO LARGO 

Característica Método de ensayo 
Requisito 

(Ensayo inicial y ensayos posteriores 
sobre el terreno) 

Rebote vertical EN 12235  45% a 75 % (0,60 m a 1,0 m) 

Altura de caída critica 

EN 1177 (Método de 
ensayo correspondiente a 

material con partículas 
sueltas) 

Ensayo inicial > 1,3 m 

Ensayo posterior > 1,0 m 

Absorción de impacto EN 14808 > 55 % y < 70 % 

Deformación vertical EN 14809 >  4 mm y < 10 mm 

Resistencia rotacional 
UNE-EN 15301-1 

(suela de ensayo con 
tacos) 

30 Nm a 50 Nm 

Velocidad de infiltración de agua 
(Si procede) 

EN 12616 > 180 m 

Regularidad superficial EN 13036-7 Regla de 3 m < 10 mm 

 
La norma advierte que según el Reglamento de la Federación Internacional de rugby, los terrenos 
utilizados para partidos de rugby deben cumplir con la regla 22 de la IRB. 
 
La norma indica las posiciones de los ensayos que se indican en la figura: 
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4. Pistas de tenis de hierba artificial. 

 

UNE-EN 15330-1:2014 REQUISITOS DE RENDIMIENTO EN ENSAYOS “IN SITU” 
PISTAS DE TENIS DE HIERBA ARTIFICIAL 

Característica Método de ensayo 
Requisito 

(Ensayo inicial y ensayos posteriores 
sobre el terreno) 

Rebote angular EN 13865 
Según lo indicado en la tabla de página 28 

y de acuerdo con la especificación del 
diseñador de la instalación 

Rebote vertical EN 12235  > 80 % (>  1,12 m) 

Absorción de impacto EN 14808 Clase SA1 o SA2 según la especificación 
del diseñador de la instalación 

Resistencia rotacional 
UNE-EN 15301-1 

(suela de ensayo con 
protuberancias) 

>  25 Nm y < 50 Nm 

Velocidad de infiltración de agua 
(Si procede) 

EN 12616 > 180 m 

Regularidad superficial EN 13036-7 
Regla de 3 m < 6 mm 

Regla de 0,3 m < 2 mm 
 
La norma indica las posiciones de los ensayos que se indican en la figura, considerando que el rebote 
angular y el rebote vertical no se miden en la zona 4: 
 

 
 
Si se evalúan un conjunto de varias pistas contiguas, normalmente no es necesario realizar ensayos en 
cada pista, generalmente conviene someter a ensayo una pista de cada 3, seleccionando las pistas a 
ensayar por acuerdo entre las partes. 
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INFORME DEL ENSAYO 
 
El informe del ensayo, según indica la norma, contendrá lo siguiente: 
 
• Nº y fecha de la norma europea EN 15330-1:2013 
• El nombre del lugar y su localización 
• La fecha del ensayo 
• El estado de la superficie y las condiciones ambientales en el momento del ensayo 

(incluyendo temperatura y humedad) 
• La descripción de los componentes de la superficie de hierba artificial 
• La declaración del producto del fabricante o del suministrador/proveedor 
• Los resultados de los ensayos 
• Una declaración de conformidad o no conformidad para cada una de las propiedades 

medidas. 
 

SELECCIÓN DE LOS TIPOS DE HIERBA ARTIFICIAL ADECUADOS PARA DIFERENTES APLICACIONES 
DEPORTIVAS 
 
La norma incluye, a título informativo, un anexo sobre la selección de los tipos de hierba artificial 
adecuados para diferentes aplicaciones deportivas. 
 
INFORMACIÓN RELATIVA AL MANTENIMIENTO QUE DEBE PROPORCIONAR EL FABRICANTE O 
PROVEEDOR 
 
Así mismo recomienda que en la oferta comercial o instalación, el fabricante o suministrador debe 
precisar en detalle los niveles de mantenimiento que requiera la superficie y los detalles de los equipos 
específicos requeridos. 
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UNE 41959-1:2011 “SUPERFICIES DEPORTIVAS DE HIERBA NATURAL. PARTE1: SISTEMAS DE 
CONSTRUCCION DE SUPERFICIES DEPORTIVAS DE FUTBOL, RUGBY Y GOLF. MÉTODOS DE 
ENSAYO” 

 
Describe los siguientes sistemas de construcción para campos de fútbol y rugby: 

 
- Terreno mejorado con subsuelo permeable 
- Terreno mejorado con subsuelo semipermeable 
- Construcción con subsuelo semipermeable con fendas de drenaje 
- Construcción con drenaje superficial reforzado 
- Construcción con nivel freático suspendido con mezclado 
- Construcción con nivel freático suspendido con capa de sellado 

 
Y los siguientes sistemas de construcción para campos de golf: 

 
- Construcciones para greenes y antegreenes en terrenos con subsuelos permeables 
- Construcciones para greenes y antegreenes en terrenos con subsuelos semipermeables 
- Construcciones para greenes y antegreenes en terrenos con subsuelos de insuficiente 

permeabilidad 
- Construcción para salidas 
- Construcción de calles 
- Construcción de obstáculos de arena (bunkers) 

 
Además indica los porcentajes de mezcla de semillas según el tipo de clima (atlántico, continental, 
mediterráneo, mediterráneo árido) y el nivel deportivo (básico, estándar, alto) en campos de fútbol, 
de rugby y de golf según sean para greenes, antegreenes, salidas, calles o rough. 
 
Se establecen los requisitos en la fase de construcción para el subsuelo, capa de drenaje, capa de 
enraizamiento y cubierta vegetal. 
 
Y finalmente se fijan los requisitos del campo de hierba a la entrega dependiendo de la intensidad 
de uso prevista (baja, media, alta) y el ámbito deportivo (local-recreativo, regional, nacional e 
internacional) en tres grados Básico, Normal y Alto según el siguiente cuadro: 
 

Ámbito Intensidad de uso 
Baja Media  

Local-recreativo BÁSICO BÁSICO NORMAL-ALTO 
Regional BÁSICO-NORMAL NORMAL ALTO 
Nacional e internacional ALTO ALTO ALTO 
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En los siguientes cuadros, a continuación, se indican los requisitos de los campos de hierba a la 
entrega: 

 
UNE 41959-1:2011 “SUPERFICIES DEPORTIVAS DE HIERBA NATURAL. PARTE1: SISTEMAS DE 

CONSTRUCCION DE SUPERFICIES DEPORTIVAS DE FÚTBOL, RUGBY Y GOLF. MÉTODOS DE ENSAYO” 
ESPECIFICACIONES QUE DEBE CUMPLIR UN TERRENO DE JUEGO A LA ENTREGA 

“CAMPOS DE FÚTBOL” 

CARACTERÍSTICAS 
GRADO 

ALTO NORMAL BÁSICO 
Altura césped (mm) 15-35 20-40 20-40 

Espesor de fieltro (mm), menor de: 10 (15) 10 (15) 10 (15) 
Cubierta vegetal viva (%) mayor de: 95 90 85 
Malas hierbas, musgos y otras (%) 5 5 10 

Plagas y enfermedades (%), menos de: 2 3 4 
Uniformidad (mm) menor de 

En una distancia de 3m: 
Con marcador de perfil: 

 
12 
6 

 
18 
10 

 
25 
10 

Infiltración (mm/h), mayor de: 50 20 10 
Bote del balón (%), entre: 25-45 20-50 15-55 
Rodadura del balón (m): 5 -12 3-12 2-14 

Dureza (g) 85-120 65-140 50-150 
Tracción (Nm), mayor de: 45-60 40-60 35-60 

 “CAMPOS DE RUGBY” 

CARACTERÍSTICAS 
GRADO 

NORMAL BÁSICO 
Altura césped (mm) 20-50 20-75 

Espesor de fieltro (mm), menor de: 10 (15) 10 (15) 
Cubierta vegetal viva (%) mayor de: 95 85 
Malas hierbas, musgos y otras (%) 5 10 

Plagas y enfermedades (%), menos de: 1 2 
Uniformidad (mm) menor de: 8 10 
Infiltración (mm/h), mayor de: 20 5 

Bote del balón (%), entre: 20-50 15-55 
Rodadura del balón (m): - - 

Dureza (g) 50-100 30-150 
Tracción (Nm), mayor de: 35-60 25-60 

 “GREENES DE GOLF” 

CARACTERÍSTICAS 
GRADO 

NORMAL BÁSICO 
Espesor de fieltro (mm), menor de: 10 (15) 15 (20) 
Cubierta vegetal viva (%) mayor de: 95 85 
Malas hierbas, musgos y otras (%) 5 10 

Plagas y enfermedades (%), menos de: 1 2 
Uniformidad (mm) menor de: 1 1,25 
Infiltración (mm/h), mayor de: 100 15 

Dureza (g) 80-140 55-140 
Velocidad de green, m 2-3 1,5-2,8 

• Valores entre paréntesis, para tepes 
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UNE 41959–2:2011 “SUPERFICIES DEPORTIVAS DE HIERBA NATURAL. PARTE2: SISTEMAS DE 
RIEGO AUTOMATICO EN SUPERFICIES DEPORTIVAS DE FÚTBOL O RUGBY” 
 
En esta norma se definen los conceptos que recoge la norma, se describen los requisitos generales que 
deben cumplir las tuberías y accesorios y ofrece diferentes soluciones para la distribución de tuberías y 
aspersores: 
 

- Utilización de aspersores de medio alcance 
- Utilización de aspersores de gran alcance en el perímetro y aspersores de medio alcance 

en el terreno de juego (opción mixta) 
- Utilización de aspersores de gran alcance 
- Utilización de cañones de gran alcance, sin aspersores dentro del terreno de juego. 

 
UNE 41959–3:2011 “SUPERFICIES DEPORTIVAS DE HIERBA NATURAL. PARTE3: MÉTODOS DE 
ENSAYO EN LABORATORIO” 
 
En esta norma se describen los métodos de ensayo en laboratorio para evaluar las propiedades de los 
componentes de las superficies deportivas de hierba natural: 
 
Métodos de ensayo físicos: 

 
- Granulometría de capas de enraizamiento 
- Granulometría de arena y materiales porosos duros 
- Conductividad hidráulica saturada, retención de agua, porosidad y densidad aparente en 

mezclas de enraizamiento 
- Conductividad hidráulica saturada, retención de agua, porosidad y densidad aparente en 

mezclas de enraizamiento 
- Toma de muestras y análisis de suelo inalterados 

 
Métodos de ensayo físico-químicos: 
 

- pH 
- Conductividad 
- Carbonatos 
- Nitrógeno 
- Fosforo extraíble 
- Potasio, magnesio, calcio y sodio extraíbles 

 
 

Para mayor información pueden dirigirse a la Asociación Española de Normalización, UNE www.aenor.es 
 

Abril de 2017 
 

http://www.aenor.es/
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1 TAMAÑO DE LA PISTA 
 
Una Pista para carreras consta de dos rectas paralelas y dos curvas de radios iguales 
unidas alternativamente entre sí formando un anillo cerrado. La carrera se efectuará 
teniendo el bordillo interior de la pista a la izquierda. La longitud del perímetro 
interior de la pista y su anchura (número de calles) estará en función de las 
disponibilidades de espacio y medios económicos, así como de la categoría de las 
competiciones. En estas Pistas pueden desarrollarse carreras de velocidad (lisas, con 
vallas y de relevos) y de fondo (lisas y de relevos). Véase dibujo ATLpt-1a. 
 
Una pista de atletismo, apta para desarrollar en ella carreras incluidas en 
competiciones de nivel internacional, deberá tener 400 m de cuerda. No podrá tener 
menos para que en ella se desarrollen estas competiciones, ni tampoco mas, para que 
puedan ser reconocidos los Récord Mundiales o Continentales obtenidos en dicha 
Pista. Cualquiera de estas carreras en la que se haya conseguido un récord, deberá 
tener su “línea de salida” en una parte cualquiera del perímetro de la pista y nunca 
fuera de él. 
 
La pista apta para desarrollar competiciones de nivel nacional deberá tener un mínimo 
de seis calles (7,32 m de anchura), mientras que para competiciones de nivel 
internacional deberá tener ocho calles (9,76 m de anchura). Si la pista tiene mas de 
ocho calles, no podrán reconocerse Records Mundiales o Continentales obtenidos en 
pasillos superiores al octavo. 
 
El perímetro de una pista de un solo radio, se compone del perímetro de dos 
semicírculos de igual longitud definidos por su radio y de la longitud de las dos rectas 
que los unen. La medición del perímetro de la pista se realiza sobre una línea 
imaginaria situada a 30 cm de la cara exterior del bordillo, por tanto queda así definida 
la pista en función del radio de los semicírculos: 400 = 2π (R + 0,30) + 2 L recta, de 
forma que la relación entre ambos (longitud de las rectas y radio) es: 
 

L recta = 200 - π (R + 0,30) R: radio de la curva 
 

La IAAF (Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo) recomienda que 
todas las pistas de competición que se construyan en el futuro sean las denominadas 
Pista Estándar, de radio 36,50 m y en consecuencia 84,39 m de rectas. Véase figura 
ATLpt-1b. 
 
Las distancias de las carreras en recta, para competición al aire libre, se corresponden 
con las categorías respectivas, según los cuadros siguientes: 
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CARRERAS EN PISTA AL AIRE LIBRE - HOMBRES 

Distancia (m) 

CATEGORÍA 
TIPO 

Sénior, Promesa, Júnior, Juvenil Cadete Infantil Alevín Benjamín 

200 200 --- 150 --- --- 
400  400 300 --- --- --- 
800 800 600 500 500 500 

1.500 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000 
5.000 3.000 3.000 3.000 2.000 2.000 

LISOS 

10.000 5.000 --- --- --- --- 
VALLAS 400 400 300 220 --- --- 

OBSTACULOS 3.000 2.000 1.500 1.000 --- --- 

RELEVOS 
4 X 100 
4 X 400 

4 X 100 
4 X 400 

4 X 100 
4 X 300 

4 X 80 4 X 60 4 X 50 

 
CARRERAS EN PISTA AL AIRE LIBRE - MUJERES 

Distancia (m) 

CATEGORÍA 
TIPO 

Sénior, Promesa Júnior Juvenil Cadete Infantil Alevín Benjamín 

200 200 200 --- 150 --- --- 
400 400 400 300 --- --- --- 
800 800 800 600 500 500 500 

1.500 1.500 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000 
3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 2.000 2.000 
5.000 5.000 5.000 --- --- --- --- 

LISOS 

10.000 10.000 --- --- --- --- --- 
VALLAS 400 400 400 300 220 --- --- 

OBSTACULOS 3.000 2.000 --- --- --- --- --- 

RELEVOS 
4 X 100 
4 X 400 

4 X 100 
4 X 400 

4 X 100 
4 X 400 

4 X 100 
4 X 300 

4 X 80 4 X 60 4 X 50 

 
2 BANDAS EXTERIORES Y SEGURIDAD 
 
Para facilitar el desarrollo de la competición y la seguridad de los atletas, se reservarán 
bandas mínimas de espacios libres de obstáculos de 1,50 m de anchura mínima en los 
laterales de la pista. Las bandas exteriores deben estar al mismo nivel de los bordes 
exteriores de la pista y el sistema de drenaje situado junto al bordillo deberá estar al 
mismo nivel de la pista. 
 
3 ALTURA LIBRE DE OBSTÁCULOS 
 
La altura entre el pavimento y el obstáculo más próximo (líneas eléctricas en 
instalaciones al aire libre; cara inferior de techo, cuelgue de viga, luminaria, conducto 
de aire acondicionado en instalaciones cubiertas) tanto sobre la pista como sobre las 
bandas exteriores, deberá quedar totalmente libre y tener un mínimo de 5 m. 
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4 ORIENTACIÓN SOLAR 
 
El eje longitudinal de las rectas de la Pista de Atletismo debe coincidir con la dirección 
geográfica N-NO (salida), S-SE (llegada), admitiéndose su variación dentro del entorno 
comprendido entre N y NO. Es preciso tener en cuenta además la dirección de los 
vientos dominantes para no correr en contra de ellos en las carreras de velocidad. 
 
5 TIPO DE PAVIMENTO 
 
La Pista dispondrá de un pavimento de características normalmente distintas a las de 
sus bandas exteriores. La superficie al aire libre deberá ser completamente llana, 
admitiéndose para la evacuación superficial de las aguas una pendiente transversal 
máxima del 1 por 100 hacia el interior y otra longitudinal máxima (dirección de la 
carrera) del 1 por 1000. El pavimento deberá tener resuelto el drenaje profundo, así 
como no ser abrasivo ni deslizante y sí elástico aunque dotado de seguridad a la pisada. 
El pavimento será sintético, prefabricado o “in situ”, sobre una base de zahorras 
(arenas y gravas) de 15 cm de espesor mínimo y dos capas de aglomerado asfáltico de 
40 mm (ømáx. árido: 20 mm) y 25 mm (ømáx. árido: 5 mm) de espesor mínimo 
respectivamente. Cumplirá los siguientes requisitos de acuerdo con UNE 41958 IN 
“Pavimentos deportivos”: 
 

REQUISITOS PAVIMENTO DEPORTIVO PARA PISTAS DE ATLETISMO 

50%≥RF≥35% Competiciones ámbito internacional y nacional Absorción de impactos 
(Reducción de fuerza) 35%≥RF≥20% Competiciones ámbito regional, local, recreativo, escolar 

Deformación StV≤3mm 
Fricción 0,5≤µ 

Planeidad Diferencias de nivel inferiores a 3 mm medidos con regla de 3 m (1/1000) 

Pendientes Pendiente radial máxima 1:250 

Resistencia a impactos Sin fisuras, grietas o deformaciones mayores de 0,5 mm para impactos de 
8 Nm 

Resistencia a clavos* Máxima perdida de peso 10 % 

Resistencia a tracción 
Pavimentos porosos: ≥ 400 kPa 

Pavimentos no porosos: ≥ 500 kPa 
Alargamiento de rotura (Er): ≥ 40% 

Espesores 
12 mm; pista 

20 mm; zonas de salto (pértiga, longitud, altura, triple salto) lanzamiento 
de jabalina y foso de la ría 

 
* Reglamentariamente la suela y el tacón de las zapatillas podrán tener hasta un máximo de 11 clavos. 
Para pavimentos sintéticos la parte del clavo que sobresalga de la suela o tacón no debe exceder de 9 
mm, excepto para salto de altura y lanzamiento de jabalina que no excederá de 12 mm. El diámetro 
máximo de los clavos será de 4 mm. En otro tipo de pavimentos la máxima longitud del clavo será de 25 
mm y el diámetro máximo será de 4 mm. 
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6 ILUMINACIÓN 
 
La iluminación artificial será uniforme y de manera que no provoque deslumbramiento 
de atletas, jueces ni espectadores. Cumplirá la norma UNE-EN 12193 “ Iluminación de 
instalaciones deportivas” y contará con los siguientes niveles mínimos de iluminación: 
 

NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN 
ATLETISMO al exterior (todas las actividades) 

Iluminancia horizontal 
NIVEL DE COMPETICIÓN 

E med (lux) 
Uniformidad 
E min/ Emed 

Competiciones internacionales y nacionales 500 0,7 
Competiciones regionales y locales, entrenamiento alto nivel 200 0,5 

Entrenamiento, deporte escolar y recreativo 100 (1) 0,5 
(1) La iluminación horizontal puede reducirse a 75 lux para carreras. 
 
La iluminación vertical en la línea de llegada deberá ser de 1000 lux para el equipo de 
video-finish. 

 
Para retransmisiones de TV color y grabación de películas se requiere un nivel de 
iluminancia vertical de al menos 1.000 lux y de 1.400 lux en competiciones 
internacionales, no obstante este valor puede aumentar con la distancia de la cámara al 
objeto. Para mayor información en cuanto a iluminancia vertical, uniformidad, 
temperatura de color e índice de rendimiento de color debe consultarse la norma 
citada. 
 
7 TRAZADO DE LA PISTA 
 
El trazado de la pista se realizará de acuerdo con el apartado 1 y según lo indicado a 
continuación: La anchura de las líneas será de 5 cm a excepción de los trazos de 
colocación de las vallas que serán de 1,5 cm de anchura. 
 
La medición del perímetro de la pista se realizará sobre una línea imaginaria situada a 
30 cm de la cara exterior del bordillo y a 20 cm si el bordillo está sustituido por una 
línea pintada. La medición del perímetro de las calles dos en adelante, se realiza sobre 
una línea imaginaria situada a 20 cm del linde exterior de la “línea limite del pasillo” 
anterior. Véase dibujo ATLpt-2. 
 
Todas las líneas forman parte de las superficies que delimitan a excepción de la “línea 
de llegada”, de los “trazos de colocación de las vallas” y de las “líneas de prezona”, 
“líneas de comienzo de zona” y “líneas de final de zona” en las carreras de relevos . El 
color de las líneas limite de pasillos y de las líneas de salida y llegada será blanco, 
mientras que las líneas de señalización de relevos y vallas serán de cualquier otro color 
a criterio de la Real Federación Española de Atletismo. El marcaje de las líneas sobre 
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pavimentos sintéticos debe quedar perfectamente adherido, ser de carácter 
permanente, así como enrasar con la superficie. 
 
Del trazado completo pueden especificarse los siguientes detalles: 
 
7a) Bordillo: El borde o linde interior (el situado a la izquierda del atleta que corre) 
irá provisto de un encintado o bordillo de aluminio o de otro material apropiado, de 
aproximadamente 5 cm de altura y un mínimo de 5 cm de anchura, colocado 
horizontalmente en toda su longitud. Únicamente en este caso, podrán reconocerse 
Record Mundiales y Continentales. La pista deberá estar limitada exteriormente por un 
bordillo de hormigón u otro material apropiado, que limitará la caja de la pista 
(bordillo enrasado) y al interior discurrirá la canaleta de desagüe longitudinal, véase 
figura ATLpt-13. Sobre el pavimento sintético se trazarán las líneas laterales interior y 
exterior y sobre el bordillo se fijarán los detalles de la señalización mediante placa de 
carácter duradero. Si el bordillo tiene que moverse temporalmente para los concursos, 
su emplazamiento deberá quedar señalado por una línea blanca de 5 cm y unos conos 
de plástico o banderas de 20 cm de altura mínima, colocados a intervalos que no 
excedan de 4 m. 
 
7b) Línea de llegada: La línea de llegada de todas las distancias a recorrer se trazará 
perpendicularmente a la línea o bordillo interior. Será continua, blanca de 5 cm de 
anchura, tendrá sus extremos en las “ líneas interior y exterior” y será de una longitud 
coincidente con la anchura de la recta. Cada distancia a recorrer se medirá incluyendo 
completa la “línea de salida”  y sin incluir el grosor de la “ línea de llegada”. Para ayudar 
a la alineación del equipo de Foto-Finish y para facilitar la lectura de la película de 
Video-Finish, las intersecciones de las líneas de las calles con la línea de llegada estarán 
pintadas en negro con un diseño adecuado. 
 
7c) Línea límite de pasillo o calle: La línea límite de cada pasillo se trazará 
paralelamente al bordillo o línea interior, a una distancia determinada multiplicando el 
número de calles que la separan de dicho bordillo por la anchura de una calle. Cada 
participante en todas las carreras hasta 400 m inclusive, dispondrá de un pasillo 
independiente para realizar toda su carrera, de un ancho de 1,22 m (± 0,01 m), incluida 
la línea de 5 cm de ancho situada a la derecha en dirección de carrera. En las carreras 
de 4 x 200 y 4 x 400 m se recorrerá por calles una parte de la carrera (Véase apartado 
7i) el resto por pista libre. En la carrera de 800 m en competiciones internacionales, se 
correrá la primera curva por calles hasta la línea de calle libre marcada después de la 
primera curva. La línea de calle libre será una línea curva de 5 cm de ancho a través de 
la pista, señalada en cada extremo por un banderín de al menos 1,50 m situado al 
exterior de la pista. Para ayudar a identificar la calle libre a los atletas, se pueden 
colocar pequeños conos o prismas de base 5 x 5 cm y altura 15 cm, del mismo color 
de la línea de calle libre, colocados en la intersección de las líneas de calle y la de calle 
libre. Las restantes carreras superiores a 800 m se correrán enteramente en pista 
libre. 
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7d) Líneas de salida: La línea de salida de las carreras que se disputen enteramente 
en pista libre, será curva y cubrirá toda la anchura de la pista. Se trazará de tal manera 
que la distancia existente entre “línea de salida” y “línea de llegada” sea idéntica para 
cada atleta, sea cual sea su posición en la línea de salida. 
 
Si la salida se produce en curva, entonces han de tener la misma longitud el arco 1T8 

(recorrido en calle 1) que las distancias recorridas en las restantes calles, siendo las 
distancias 22´, 33´, 44´, ...., 77´ y 88´, las compensaciones que se obtienen 
respectivamente por diferencia entre el arco 1T8 (calle 1) y las longitudes de las 
poligonales (recta + arco), 2T2 + T2T8 (calle 2), 3T3 + T3 T8 (calle 3), 4T4 + T4 T8 (calle 4), 
......., 7T7 + T7 T8 (calle 7) y 8 T8 (calle 8). Véase  dibujo ATLpt-3. 
 
La salida de las carreras que se disputen entera o parcialmente por calles, será una 
línea escalonada. Se trazará de tal manera que la distancia existente entre la “línea de 
salida” situada en cada calle y la “línea de llegada” sea idéntica. 
 
En estas carreras realizadas por calles habrá de calcularse la “línea de salida” de cada 
pasillo teniendo en cuenta el numero de curvas o / y la recta cuyos desarrollos hay que 
compensar. 
 
Compensación de curva: Cada atleta corre en curva por un pasillo cuyo desarrollo 
es una semicircunferencia de radio distinto a los demás. Deben compensarse estos 
desarrollos para igualar las distancias a recorrer por cada atleta, tal y como se 
especifica en el cuadro siguiente: 
 

LONGITUD DE LAS COMPENSACIONES DE UNA CURVA 

CALLE NÚMERO 1 2 3 4 5 6 7 8 
Longitud de 

compensación 
(m) 

0 3,518 7,351 11,184 15,016 18,849 22,682 26,515 

 
Compensación de recta: En aquellas pruebas en las que los atletas van por sus 
pasillos hasta un punto en el que pasan a la “pista libre” ha de realizarse la llamada 
compensación de recta. El inicio de la pista libre está situado siempre al final de una 
curva. Para recorrer todos la misma distancia se trazará la “línea de pista libre” tal 
como se indica en el dibujo ATLpt-5. La longitud recorrida por el atleta de la calle 1 y 
la que recorre cualquier otro hasta su punto de encuentro en la tangente con la curva 
deben ser iguales y su diferencia será la compensación. La magnitud de estas 
compensaciones es función de la calle por la que se corra y de la longitud  de la recta 
de la pista correspondiente. Para la pista estándar de radio 36,50 m (Radio de 
medición de pista 36,80 m) y longitud de la recta 84,39 m, las longitudes de 
compensación son las que se indican en el siguiente cuadro: 
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LONGITUD DE COMPENSACION DE RECTA – PISTA ESTÁNDAR 

CALLE NÚMERO 1 2 3 4 5 6 7 8 
COMPENSACIÓN 

(mm) 
0 7 31 75 134 211 302 414 

 
En los dibujos ATLpt-6a, ATLpt-6b, ATLpt-6c, ATLpt-6d, ATLpt-6e, ATLpt-6f y ATLpt-
6g, se encuentran esquematizadas sobre una pista de 400 m de cuerda las “líneas de 
salida” escalonadas para las pruebas de 800 m, 4 x 400 m, 4 x 100 m, 400 m vallas y 
200 m cuyas compensaciones se recogen en el siguiente cuadro: 
 

COMPENSACIONES EN CARRERAS - SALIDAS ESCALONADAS 

DISTANCIA DE LA 
CARRERA 

800 4 x 100 400 400 v 4 x 400 200 

Nº Compensación de 
recta 

1 --- --- --- 1 --- 

Nº Compensación 
de curva 

1 2 2 2 3 1 

 
Salida en grupos: Cuando hay mas de 12 atletas en una carrera de 1.000 m, 2.000 m, 
3.000 m, 5.000 m y 10.000 m, se les puede dividir en dos grupos, estando un grupo del 
65% aproximadamente de los atletas en la línea normal curva de salida y el otro en 
otra línea de salida diferente, también curva marcada a través de la mitad exterior de la 
pista. El 2º grupo ha de correr hasta el final de la 1ª curva por la mitad exterior de la 
pista. La 2º línea de salida tiene que estar situada de tal manera que todos los atletas 
corran la misma distancia. Véanse figuras ATLpt-4a y ATLpt-4b. La línea de calle libre 
para 800m que se indica en 7c)  señala el lugar en que los atletas del grupo exterior en 
2.000 m y 10.000 m pueden reunirse con los atletas que utilizaron la línea de salida 
normal. Véase la figura ATLpt 5. 
 
Distancias a marcar: Las distancias a marcar en la pista, de acuerdo con la Real 
Federación Española de Atletismo, serán las siguientes: 
 
TIPO CARRERA DISTANCIAS A MARCAR (m) INTERNACIONALES 

LISOS 
100, 200, 300, 400, 800, 1.000, 1.500, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, 

milla (1.609,35) 

VALLAS 100, 110, 400 

OBSTACULOS 2.000, 3.000 

RELEVOS 4 x 100, 4 x 400 
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TIPO CARRERA DISTANCIAS A MARCAR (m) RFEA (menores) 

LISOS 50, 60, 80, 150 
VALLAS 330 

OBSTACULOS 1.500 
RELEVOS 4 x 60, 4 x 80, 4 x 300 

 
7e) Zona de frenada: Más allá de la “línea de llegada” en dirección de carrera, 
existirá una Zona en la que el corredor, una vez atravesada la llegada, podrá frenar en 
un espacio suficiente. Esta Zona podrá desarrollarse coincidiendo con el inicio de la 
curva. 
 
7f) Zona de llegada: Para facilitar la visión de la llegada por parte de espectadores, 
periodistas y jueces, es optativo el trazado en los últimos 5 m de carrera de una 
“parrilla” de llegada compuesta por una serie de líneas paralelas a la “línea de llegada” 
Pueden trazarse cinco líneas continuas separadas 1 m entre sí y con la llegada o bien 
cuatro líneas (tres continuas y una discontinua) separadas 5, 3, 2 y 1m de la llegada. Las 
calles pueden estar señalizadas con números de una altura mínima de 0,50 m leídos en 
la dirección de la carrera. 
 
7g) La recta integrada en la pista: La recta estará integrada en la pista de 400 m, 
incluirá una zona de salida de 3 m y una zona de frenada de un mínimo de 17 m 
después de la línea de llegada. Véase figura ATLpt-7. Para preservar la calle interior de 
la pista, se recomienda que la recta tenga una calle mas que la pista en anillo. 
 
7h) Trazos de colocación de vallas: Se trazarán perpendicularmente a las “ líneas 
límite de pasillo” los trazos que indican la colocación de las vallas para las distintas 
categorías. Estos trazos tendrán 1,5 cm de anchura y sobresaldrán a ambos lados de 
cada “línea límite de pasillo” una longitud de 10 cm. La distancia exacta a la que habrá 
de colocarse cada valla, vendrá determinada por el borde de dicho trazo situado mas 
cerca de la “línea de salida”. Cada categoría de edad tiene establecida una distancia de 
carrera determinada, así como él numero de vallas a pasar, su altura y las distancias 
intermedias posibles; todo ello puede encontrarse en los cuadros siguientes: 
 

CARRERAS DE VALLAS AL AIRE LIBRE - HOMBRES 
ESPECIFICACIONES 

Distancias 
(m) 

CATEGORÍAS 
 

Distancia 
de la 

carrera 
(m) 

Nº de 
vallas 

Altura de 
las vallas 

(m) De salida a 
1ª valla 

Entre 
vallas 

De última 
valla a meta 

Senior, Promesa, 
Junior 

400 10 0,914 45,00 35,00 40,00 

Juvenil 400 10 0,84 45,00 35,00 40,00 

Cadete 300 7 0,84 50,00 35,00 40,00 
Infantil 220 5 0,762 40,00 35,00 40,00 
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CARRERAS DE VALLAS AL AIRE LIBRE - MUJERES 

ESPECIFICACIONES 
Distancias 

(m) 
CATEGORÍAS 

 
Distancia 

de la 
carrera 

(m) 

Nº de 
vallas 

Altura de 
las vallas 

(m) De salida 
a 1ª valla 

Entre vallas 
De última 

valla a meta 

Senior, Promesa, 
Junior, Juvenil 

400 10 0,762 45,00 35,00 40,00 

Cadete 300 7 0,762 50,00 35,00 40,00 

Infantil 220 5 0,762 40,00 35,00 40,00 

 
Un esquema conjunto de la colocación de las vallas en la distancia de 400 m, se 
encuentra en el dibujo ATLpt-6f 
 
7i) Zonas de relevos: Las zonas de relevos ó zonas de transferencia del testigo, son 
los espacios dentro de los cuales debe transferirse obligatoriamente el testigo de un 
corredor a otro. 
 
Se trazarán líneas de 5 cm de anchura a través de la pista para indicar la zona de 
relevos y la línea central. Cada zona de transferencia del testigo será de 20 m de 
longitud en la cual la línea central será el centro. Las zonas de transferencias 
empezarán y terminarán en los bordes de las líneas de zona más cercanas a la línea de 
salida en el sentido de la carrera. Véase figura ATLpt-6d. 
 
Las líneas centrales de las zonas de transferencia del testigo del primer relevo de 
4x400 m (o segundo de 4x200 m) son las mismas que las líneas de salida para la prueba 
de 800 m. 
 
Las zonas de transferencia del testigo para los relevos segundo y ultimo (4x400 m) 
estarán limitadas por líneas trazadas a 10 m a cada lado de la línea de salida / meta. 
Véase figura ATLpt-6e. 
 
El arco a través de la pista de entrada de la recta opuesta a la meta, que señala el lugar 
en que se permite a los segundos corredores de cada equipo (4x400 m) y a los 
terceros corredores (4x200 m) salir de sus respectivas calles, será el mismo que para 
la carrera de 800 m. 
 
La carrera de relevos de 4x100 m y cuando sea posible, la de 4x200 m se correrá 
enteramente por calles. En las carreras de relevos de 4x200 m (si esta prueba no se 
corre enteramente por calles) y en las de 4x400 m, la primera vuelta, así como la parte 
de la segunda vuelta hasta la línea situada después de la primera curva (línea de calle 
libre), se correrá también enteramente por calles. 
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En las carreras de relevo de 4x200 m y 4x400 en que no compiten mas de cuatro 
equipos, se recomienda que se corra por calles individuales únicamente la primera 
curva de la primera vuelta. 
 
En carreras de 4x100 m y 4x200 m los atletas de un equipo, excepto el primer 
corredor, pueden comenzar a correr desde una distancia no superior a 10 m (prezona) 
antes de la zona de transferencia. Se trazará una marca distinta a las usuales en cada 
calle para indicar el limite de esta prolongación. Véase figura ATLpt-6d. 
 
En la primera transmisión del testigo en el relevo de 4x400 m que se realiza 
quedándose los atletas en su calle, el segundo corredor no puede comenzar a correr 
fuera de su zona de transferencia, sino que tiene que salir dentro de su zona. De la 
misma manera, los atletas tercero y cuarto tienen que comenzar a correr también 
dentro de la zona de transferencia. 
 
Los segundos atletas de cada equipo pueden salirse de sus calles inmediatamente 
después de pasar la línea situada después de la primera curva (línea de calle libre) que 
estará marcada por una línea curvada de 5 cm de anchura a través de la pista y que 
estará señalada por un banderín colocado en cada lado de la pista y con una altura, al 
menos, de 1,50 m. 
 
Para ayudar a los atletas a identificar la línea de la calle libre, pueden colocarse 
pequeños conos o prismas (de 5 x 5 cm) de una altura máxima de 15 cm y del mismo 
color que la línea de calle libre en las intersecciones de las línea de cada calle y la línea 
de calle libre. 
 
8 LOS POSTES DE LLEGADA 
 
Indicarán las extremidades de la línea de llegada. Serán de construcción rígida, blancos, 
estando situados a 30 cm. como mínimo hacia fuera de cada extremo de dicha línea. 
Medirán aproximadamente 1,40 m de altura, 8 cm de anchura y 2 cm de grueso. Su 
utilización no debe interferir, en su caso, con el equipo de foto-finish. 
 
La fijación al suelo deberá ser preferentemente mediante un tubo de anclaje con tapa 
de la profundidad de empotramiento que proporcione la rigidez del poste adecuada. 
 
A menos que el juez de arbitro lo encuentre contraproducente, a causa de la 
dirección y la velocidad del viento, se tenderá un hilo de lana a través de la pista entre 
los dos postes de llegada y sujeto a ellos, a 1,22 m del suelo, con el fin de ayudar a la 
clasificación de los participantes. Se situará exactamente por encima del borde de la 
línea de llegada más próximo a la salida ATLpt-8. 
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9 LOS TACOS DE SALIDA 
 
Los tacos de salida son los dispositivos utilizados por los corredores para realizar las 
salidas en las pruebas de velocidad. En todas las carreras hasta 400 m inclusive (incluida 
la 1ª posta de 4 x 200 y de 4 x 400) es obligatorio el uso de tacos de salida. 
 
Los tacos de salida podrán ser propiedad particular o suministrados por el organizador 
de competiciones o propietario de instalaciones, según los casos. De cualquier modo, 
deberán ser de constitución absolutamente rígida y sin que proporcionen ninguna 
ventaja irregular tanto al competidor, como molestias a los restantes corredores. Los 
tacos deberán poder retirarse rápidamente y con facilidad del pavimento al cual 
estarán clavados por un número de puntas determinado, de forma que causen el 
menor daño posible; tanto este número como la longitud y espesor de esas puntas 
dependerán del tipo de pavimento de la pista. En anclaje no podrá permitir movimiento 
alguno durante la salida. 
 
Si los tacos son suministrados por los organizadores deberán cumplir las siguientes 
disposiciones: Estarán constituidos por dos placas contra las cuales los pies del atleta 
apoyan en la posición de salida. Estas placas estarán montadas sobre una estructura 
rígida que no deberá obstaculizar al atleta cuando deje los tacos en la salida. Las placas 
podrán tener una inclinación regulable y ser planas o ligeramente cóncavas en sentido 
de carrera. La superficie de estas placas deberá estar preparada para acomodar los 
clavos de las zapatillas del atleta, bien sea con ranuras o hendiduras, en las superficies 
en que se coloca el pie o cubriendo aquella con un material apropiado que permita el 
empleo de zapatillas con clavos. Los atletas competidores en Campeonatos del Mundo, 
Juegos Olímpicos, Copas del Mundo, Campeonatos de Área, Juegos de Área, Copas de 
Área, encuentros entre dos o mas Federaciones Nacionales, podrán utilizar solo los 
tacos suministrados por los organizadores. 
 
En Campeonatos del Mundo, Juegos Olímpicos, Copas del Mundo, Campeonatos de 
Área, Juegos de Área, Copas de Área, los tacos de salida tienen que estar conectados a 
un dispositivo que detecte las salidas falsas. El Juez de salidas y/o un adjunto deberán 
llevar auriculares que le permita escuchar claramente una señal acústica proveniente 
del aparato de control cada vez que detecte una salida falsa (por ejemplo cuando el 
tiempo de reacción es inferior a 100/1000 de segundo) con el fin de confirmar que 
atleta/s es/son responsable/s de la salida falsa. Este sistema tiene que haber sido 
aprobado por la IAAF (Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo) o por 
la Real Federación Española de Atletismo. 
 
Se recomienda que el dispositivo de detección de salida falsa se utilice en cualquier 
competición. 
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10 LAS VALLAS 
 
Las vallas son los obstáculos que debe franquear el atleta en especialidades 
denominadas de esta forma. El número de ellas, su altura y su colocación en la pista 
está indicado en los cuadros del apartado 7h). 
 
La valla estará constituida por los siguientes elementos: 
 
- La base de metal u otro material apropiado, protegido de la corrosión o no 
corrosivo, constituido por dos tubos paralelos a la dirección de la carrera, de longitud 
máxima 70 cm y uno transversal uniendo los extremos de los anteriores. 
 
- Dos montantes verticales, también de metal u otro material apropiado, protegido de 
la corrosión o no corrosivo, unidos a los extremos ya citados de los tubos base y de 
altura graduable, según la categoría que se dispute. 
 
- Una traviesa superior, de madera u otro material apropiado, pintada de blanco y 
negro o en otros colores que contrasten de forma que las franjas blancas o más claras 
tengan por lo menos 22,5 cm de ancho queden en los extremos. Esta traviesa tendrá 
una longitud de 118 a 120 cm, una anchura de 7 cm,  y un grueso entre 1 y 2,5 cm. 
Estará firmemente sujeta en sus extremidades a los montantes verticales y sus bordes 
exteriores estarán redondeados. Se admite una tolerancia de ± 3 mm en las alturas 
reglamentarias para salvar las diferencias o variaciones de construcción. Véase dibujo 
ATLpt-9. 
 
Las vallas se situarán sobre la pista de tal manera que sus pies o bases queden del lado 
por el que se acercan los competidores y se colocará de modo que el borde de la 
traviesa mas próximo al corredor que se acerca coincida con la marca sobre la pista 
mas cercana al atleta. Su masa total no será inferior a 10 kg. Para derribarla habrá que 
ejercer en el centro del borde superior una fuerza mínima de 3,6 kg-fuerza y máxima 
de 4 kg-fuerza. Se adaptarán a los dos tubos base sendos contrapesos graduables, para 
mantener esa magnitud de empuje en todas las categorías. Para verificar la fuerza de 
resistencia de las vallas, se podrá utilizar una balanza con resortes aplicando la tracción 
en el centro de la barra superior. Igualmente se podrá utilizar una cuerda provista de 
un gancho, que fijada a la barra superior, en su punto medio, se hará pasar por una 
polea situada de forma adecuada y se cargará de peso. 
 
Para homologar record mundiales, continentales y nacionales, deberá utilizarse un 
juego de vallas completo que cumpla las especificaciones citadas. 
 
11 LOS TESTIGOS 
 
Los testigos son unos pequeños cilindros que se transmiten los corredores en las 
carreras de relevos. Serán tubos lisos, huecos, de sección circular, hechos de madera, 
metal (aluminio) o cualquier otro material rígido (plástico), de una sola pieza, pintados 
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de color vivo que puedan verse fácilmente durante la carrera. Habrán de fabricarse de 
una sola pieza, de una longitud de 30 cm como máximo y de 28 cm como mínimo. 
Tendrán una circunferencia comprendida entre 12 y 13 cm y una masa no inferior a 
los 50 g. Véase figura ATLpt-10. 
 
12 LAS ESCALERAS DE JUECES Y CRONOMETRADORES 
 
Se reservará al exterior de las bandas laterales el espacio necesario para la situación de 
las escaleras en las que se colocan los jueces de llegada y los cronometradotes. Las 
escaleras se dispondrán con su eje central coincidiendo con la línea de llegada, en su 
prolongación y al menos a 5 m a cada lado del bordillo o línea lateral. Los jueces de 
llegada se situarán todos al interior o al exterior y los cronometradotes siempre al 
exterior de la pista. 
 
13 VERIFICACIÓN DIMENSIONAL 
 
La verificación dimensional exigida para la obtención del Certificado de Homologación 
y para que se puedan celebrar Competiciones y registros oficiales en una pista de 
atletismo, supone que se cumplan en el borde exterior del bordillo interno de la pista 
los siguientes 28 Puntos de Control (Véase figura ATLpt–11): 
 

1. Verificación de la longitud de cada una de las rectas con una desviación 
máxima de ± 0,005 m (84,39 m ± 0,005 m en pista estándar): 2 mediciones 

2. Verificación del radio de cada una de las semicircunferencias incluido el 
bordillo (36,50 m ± 0,005 m en pista estándar): 24 mediciones  

3. Alineación del bordillo de cada una de las rectas con una desviación no 
mayor de 0,01 m: 2 mediciones. 

 
La suma de las medias de las mediciones de las dos semicircunferencias y las dos rectas 
no excederá de + 0,04 m, ni menor de 0,00 m; 400 m (+0,04 m / - 0.00 m)  
 
La medición se realizará con una cinta de acero calibrada y certificada o un aparato 
científico de medición, en su defecto se pueden utilizar cintas de fibra de vidrio. Este 
control dimensional es también la base del trazado del bordillo de cuya exactitud 
dimensional depende la exactitud de todos los marcajes. 
 
Es conveniente que queden permanentemente fijos los centros de los dos semicírculos 
para la construcción y verificación de los 28 puntos de control, mediante tubo de 
acero inoxidable o metálico no corrosivo, empotrado en el terreno de forma que 
quede suficientemente fijo e inamovible y que pueda ocultarse por debajo de la 
superficie acabada 0,15 m. Véase la figura ATLpt - 12 
 
14 EQUIPO TÉCNICO 
 
14a) Anemómetro: En las pruebas de 200 m se tendrá en cuenta la velocidad del 
viento. En una carrera debe preverse la existencia de un aparato de medición de esa 
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velocidad (anemómetro) que se situará en el punto medio de la recta (a 50 m de la 
llegada), a un máximo de 2 m de separación del bordillo (calle nº 1)  y colocado a una 
altura aproximada de 1,22 m. El registro del anemómetro se hará en metros por 
segundo y deberá estar certificado por una autoridad competente. Se preverá la 
existencia adicional de una mesa y una silla para que el encargado del anemómetro 
efectuó las oportunas anotaciones. 
 
14b) La Salida: En todas las carreras, el juez de salidas deberá darlas mediante un 
disparo de pistola u otro aparato similar, utilizando un micrófono para transmitir sus 
ordenes por medio de altavoces a los participantes que se encuentran situados en cada 
calle. En su defecto, cuando no pueda utilizar este sistema de megafonía, efectuará el 
disparo colocándose aproximadamente a la misma distancia de cada atleta. Si el Juez no 
puede colocarse en esa posición, si lo deberá estar la pistola o aparato utilizado, 
dándose el disparo por contacto eléctrico. 
 
14c) Cronometraje y Foto-Finish: Deberá emplearse un sistema de cronometraje 
electrónico totalmente automático en competiciones internacionales y nacionales. El 
sistema utilizado deberá ser aprobado por la Real Federación Española. de Atletismo. 
El sistema deberá ser totalmente automático, cuando sea puesto en marcha por 
contacto con la pistola del Juez de salidas en el momento del relámpago de la 
explosión y cuando los tiempos y las posiciones de los participantes puedan ser 
visionados a la centésima de segundo sobre un film en movimiento o fotografía (foto-
finish). Puede utilizarse un sistema de grabación en video que cumpla con las 
características antes indicadas, que utilice una cámara de video alineada con la línea de 
meta, que produzca al menos 50 fotogramas por segundo y que lleve incorporado un 
dispositivo de cronometraje que produzca un registro de 1/50 de segundo. Deben 
preverse conducciones enterradas mediante tubos de sección suficiente para los cables 
de conexión de los equipos de cronometraje y proceso de datos, con sus arquetas de 
registro, así como para la alimentación eléctrica de esos aparatos, de forma que no sea 
necesario colocar cables superficiales sobre la pista. 
 
14d) Dispositivo anotador de vueltas: Se situará un dispositivo anotador de 
vueltas en las proximidades de la línea de llegada para informar a cada participante de 
las vueltas que aún le quedan por recorrer. Este dispositivo podrá ser de 
accionamiento mecánico, eléctrico u electrónico. Así mismo se indicará el comienzote 
la ultima vuelta, haciendo sonar una campana u otro sistema acústico. 
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D) Homologación de instalaciones
La Junta de Gobierno de la RFEA, en su reunión del día 22 de Enero de 2012, aprobó la siguiente normativa
para la Homologación de Instalaciones Atléticas.
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PREÁMBULO

Como quiera que los resultados en atletismo se muestran medibles, precisos y
comparables con los obtenidos en diferentes competiciones e instalaciones, al objeto
de que puedan oficializarse los registros conseguidos, es necesario que las instalacio-
nes atléticas estén en posesión de un CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN emi-
tido por esta RFEA.

Con este motivo se dispone la presente Normativa, de obligado cumplimiento
para las instalaciones construidas, que se construyan o remodelen en un futuro, para
la obtención del CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN, con lo cual quedan de-
claradas aptas para la celebración de competiciones oficiales, así como para la obten-
ción de registros oficiales.

DISPOSICIONES
1) La RFEA es la única Entidad en España, como Miembro de la Federación In-

ternacional de Atletismo, legalmente capacitada para emitir un Certificado de Ho-
mologación de las Instalaciones Atléticas.

2) Todas las competiciones de Atletismo, tanto en pistas al aire libre como en
pistas cubiertas, que se celebren en España deberán realizarse en instalaciones que
estén en posesión del correspondiente CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN
RFEA.

3) Para cada competición en pista que pretenda incluirse en el calendario oficial
de la RFEA, ésta determinará el tipo de certificado que debe poseer la instalación en
la que se vaya a celebrar, de entre los que aparecen en la relación de categorías/clases
reconocidas que se adjunta.

4) La RFEA no incluirá en su calendario de competiciones en pista ningún
evento que pretenda celebrarse en una instalación que no tenga vigente el CERTI-
FICADO DE HOMOLOGACIÓN de la clase que corresponda, de acuerdo con la
categoría de la misma.

5) La RFEA y las Federaciones Autonómicas de Atletismo no reconocerán nin-
guna competición ni marca que se realicen en Instalaciones no Homologadas.

6) Las únicas personas autorizadas para efectuar los trabajos de verificación y

emisión del Informe para Homologación de una Instalación Atlética son las incluidas
en el Panel de Homologadores de esta RFEA (Anexo I), siempre que dispongan de
licencia RFEA en vigor y hayan sido designados por esta RFEA, directamente o a
propuesta de su respectiva Federación Autonómica.

7) Las Federaciones Autonómicas con personas incluidas en el Panel de Homo-
logadores, si desean controlar los trabajos de Homologación y comunican a esta
RFEA su deseo de responsabilizarse de esta labor, están autorizadas y obligadas a:

• Contactar con los Titulares o Constructores de la Instalación
• Recibir del titular de la Instalación la solicitud de Homologación.
• Proponer a una de las personas del Panel de homologadores que efec-

tuarán el informe de Verificación.
• Seguimiento de las modificaciones de la instalación, si hubiera lugar, en

caso de Informe negativo.
• Gestionar el abono de los gastos de Homologación y de la cuota de la

RFEA para la emisión del Certificado de Homologación.

8) La RFEA mantendrá actualizado y dará la oportuna publicidad al listado de
Federaciones Autonómicas que, cumpliendo los requisitos establecidos, tengan asu-
midas las tareas referenciadas de los trabajos de Homologación.

9) El Comité Nacional de Jueces es competente para la determinación de las for-
mas de señalización, en cuanto a dimensiones y colores de las marcas exigibles, ad-
misibles en cada caso, siendo su responsabilidad la difusión de esta información para
general conocimiento de todas las personas y estamentos que puedan resultar inte-
resados.

PROCESO
A. INFORMACIÓN DE UNA CONSTRUCCIÓN ATLÉTICA
Al inicio de la construcción de una instalación atlética es necesario que se cum-

plimente, por DUPLICADO y se adjunte por el titular de la misma, la documentación
que se solicita en el modelo de impreso oficial número 1, presentando toda la docu-
mentación en la Federación Autonómica correspondiente, o en la RFEA, si la insta-
lación se encuentra en el ámbito territorial de una Federación Autonómica que no
tenga asumidas las tareas de homologación.
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Si la documentación se presenta en una Federación Autonómica se hará por du-

plicado: un ejemplar de la documentación quedará en poder de la Federación Auto-
nómica y el otro, con el sello de constancia de conocimiento en cada uno de los
documentos, lo cursará la Federación Autonómica a la RFEA.

En caso de presentarse la documentación en la RFEA, también por dupli-
cado, ésta cursará una copia a la Federación Autonómica donde radique la ins-
talación, a efectos de que ésta tenga conocimiento.

La RFEA y las Federaciones Autonómicas que tengan asumidos los trabajos de
verificación, podrán aportar su asesoramiento durante la construcción de la instala-
ción.

B. SOLICITUD DE HOMOLOGACIÓN
Cuando la instalación esté concluida, se cumplimentará, por DUPLICADO, el

impreso oficial número 2, incluyendo los planos de plantas y cotas definitivos, soli-
citando la homologación de la pista, presentando toda la documentación en la Fede-
ración Autonómica o en la RFEA, según corresponda, de acuerdo con lo señalado
en el apartado A.

Con esta documentación de solicitud de homologación, se seguirá el mismo pro-
ceso que en el apartado A, de forma que, en cualquier caso, un ejemplar obre en la
RFEA y otro en la Federación Autonómica implicada.

La RFEA, o las Federaciones Autonómicas que tengan asumidas las tareas de ve-
rificación, permitirán la facturación correspondiente por los trabajos de los verifica-
dores-homologadores, de acuerdo con el siguiente sistema:

En caso de que el Homologador Oficial comunique que comparte la responsa-
bilidad de elaboración del informe con el Homologador Adjunto, las tarifas serían
las siguientes:

• Más gastos de transporte, manutención y estancias.

Por cada visita extraordinaria para comprobar anomalía, visitas durante la
construcción y homologación de instalaciones singulares y por homologador:

• Visita de una jornada (día completo): 168 €.
• Visita de media jornada (medio día): 84 €
• Más gastos de transporte, manutención y estancias.

A la cantidad resultante debe añadirse el importe correspondiente a los derechos
de homologación de la RFEA y de las Federaciones Autonómicas:

• Pistas de 6 calles con doble cola, o pistas de 8 calles o más, o pistas
cubiertas completas: 1.800 €.

• Pista de 6 calles: 1.500 €.
• Instalaciones sin anillo: 900 €.

Dicho canon de homologación, será facturado por esta Real Federación Es-
pañola de Atletismo, abonando con posterioridad el 50% del mismo a la Fede-
ración Autonómica correspondiente.

También deberán añadirse los importes correspondientes a los derechos de uti-
lización de los equipos de medición (200 €) y de los equipos informáticos (25 €).

Homologadores (dos: oficial y adjunto)
HOMOLOGADOR HOMOLOGADOR 
OFICIAL ADJUNTO

Instalaciones sin anillo 400 € 200 €

Pista de 6 calles: 528 € 264 €

Pistas de 6 calles con doble cola, 640 € 320 €
o pistas de 8 calles o más, o 
pistas cubiertas completas

HOMOLOGADOR HOMOLOGADOR 
OFICIAL ADJUNTO

Instalaciones sin anillo 300 € 300 €

Pista de 6 calles: 396 € 396 €

Pistas de 6 calles con doble cola, 480 € 480 €
o pistas de 8 calles o más, o 
pistas cubiertas completas
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Una vez abonado el importe en la RFEA o en la Federación Autonómica autori-

zada, se confirmará la designación de dos Jueces especialistas: uno de ellos actuará
como homologador oficial y el segundo lo hará como homologador adjunto.

La designación de los verificadores se hará a través del Comité Nacional de Jueces
de la RFEA, el cual podrá tener en cuenta las propuestas que pueda hacer la Federa-
ción Autonómica 

Estos Jueces especialistas efectuarán la verificación de la instalación y sus nom-
bramientos se notificarán al solicitante, acordándose las fechas de su realización al
objeto de que en dichas fechas en la instalación no haya actividad alguna.

Los resultados de los trabajos de verificación deberán quedar reflejados en el
oportuno Informe, para lo que se deberá cumplimentar el modelo que, de acuerdo
con el tipo de verificación a realizar, tenga establecido como vigente el Comité Na-
cional de Jueces de la RFEA.

Este informe, debidamente cumplimentado, deberá ser remitido, no más tarde
de transcurridos treinta días desde la finalización de los trabajos de verificación al
Comité Nacional de Jueces de la RFEA quien, para su conocimiento, remitirá una
copia al Comité Autonómico correspondiente.

En el caso de que una instalación esté territorialmente situada en el ámbito de
una Federación Autonómica que tenga asumidos los trabajos de verificación, ésta
efectuará la liquidación económica, enviando toda la documentación, información
y derechos de homologación a la RFEA, para su constancia y final expedición del
CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN RFEA. En todo caso, la liquidación eco-
nómica que deba hacerse a los jueces verificadores, se efectuará por la RFEA.

C. CONDICIONES DE LA INSTALACION PARA SU HOMOLOGACIÓN

c.1) Instalación de Atletismo al Aire Libre

Será condición indispensable para expedir el Certificado de Homologación que
una instalación al aire libre cuente con las condiciones mínimas, que se detallan:
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Pista de 400 metros de cuerda, con un mínimo 1 1 1 - -
de 8 calles en anillo y 8 calles en la recta, 
habilitada para las carreras de 100 m  y 110 mv

1

Pista de 400 metros de cuerda, con un mínimo 1 1 1 - -
de 8 calles en anillo y 8 calles en la recta, 
habilitada para las carreras de 100 m  y 110 mv

3

Pista de 400 metros de cuerda, con un mínimo de - - - 1 -
6 calles en anillo y 6 calles en la recta, habilitada 
para las carreras de 100 m  y 110 mv

2

Ría para las carreras de obstáculos 1 1 1 1 14

Pasillos para saltos horizontales con zona de  2a 2a 1 2 -
caída en ambos extremos5

Zonas utilizables para salto de altura 2 2 1 2 17

Pasillos para saltos horizontales con zona de - - - - 1
caída en un extremo6

Pasillos para salto con pértiga con cajetín y 2a 2a 1 2 -
posibilidad de zona de caída en ambos extremos8

Pasillos para salto con pértiga con cajetín y - - - - 1
posibilidad de zona de caída solo en un extremo9

10 Pasillos para salto con pértiga con cajetín y 2a 2a 1 2 -
posibilidad de zona de caída en ambos extremos

Categoría de la instalación
I II III IV V
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Instalaciones para lanzamiento de jabalina 2d 2d 2d 1 111

Instalaciones auxiliares * * * * *13

Instalaciones para lanzamiento de peso 2 2 2 2 112

Acomodación plena para espectadores * * * * *14

Zona de calentamiento, incluyendo una pista * - - - -
Standard de 400 metros, con un mínimo de 4 
calles en anillo y 6 en recta y de un material 
similar al de la pista de competición y una zona 
anexa independientes habilitada para los 
lanzamientos de jabalina, martillo y disco, con, 
además, 2 círculos para el lanzamiento de peso

15

Zona de calentamiento, incluyendo, a poder ser, - * - - -
una pista de un mínimo de 200 metros de cuerda, 
con un mínimo de 4 calles en anillo y 4 en recta 
y de material sintético y una zona anexa 
independientes habilitada para los lanzamientos 
de jabalina, martillo y disco, y peso

16

Zona de calentamiento, incluyendo una pista - - * - -
de un mínimo de 200 metros de cuerda,
siempre que no sea posible una pista standard 
de 400 metors, con un mínimo de 4 calles en anillo 
y 4 en recta y zona habilitada para los lanzamientos 
de jabalina, martillo y disco, y peso

17

Categoría de la instalación
I II III IV V

Categoría de la instalación
I II III IV V

*)  -  Se requiere
a) - Las dos zonas, deben ser adyacentes y estar orientadas en el mismo sen-

tido, a fin de posibilitar la competición simultánea de dos grupos de atletas en
condiciones similares.

b) -  También se puede incluir una zona adicional acondicionada para lanza-
miento de disco.

c) – Para competiciones con alta participación, es deseable que la instalación
cuente con una zona exterior para lanzamientos, orientada en el mismo sentido
que los lanzamientos en el estadio.

d) – Cada zona en un extremo del estadio, para facilitar el lanzamiento en los
dos sentidos posibles.

• Bordillo de material adecuado, desmontable al menos en las zonas donde
temporalmente deba ser removido.

• Línea de medición- línea fiscal-, en blanco, con anchura de 5 cm., bajo todo
el bordillo.

• Carreras internacionales: 100, 200, 300, 400, 800, 1.000, 1.500,
2.000,3.000, 5.000 y 10.000m, milla (1.609,35 m); 4x100 y 4x400 m. rele-
vos; 100, 110, y 400 m. con vallas; 2.000 y 3.000 m. con obstáculos.

• Igualmente estará marcada, con y líneas de pintura en la pista, la «salida
partida» en las pruebas de 5.000 y 10.000 metros.

• Todas las señalizaciones de carreras deberán estar referenciadas, me-
diante chapas indicadoras en bordillo u otro modo que resulte ade-
cuado.

• Otras carreras: 50, 60, 80, 150, 4x60, 4x80, 4x300, y salida de 1500 m. con
obstáculos.

Salas auxiliares utilizables para fisioterapia, 250 200 150 200 -
salas de descanso de pruebas combinadas, 
etc, con una superficie mínima, expresada en m2

19

Zona de calentamiento habilitada en una - - - * -
instalación anexa como pueda ser un parque o 
una cancha deportiva

18
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• Las pistas que dispongan de dos «colas» tendrán el marcaje a la inversa
de las siguientes pruebas, con la línea de meta: 100 y 200 metros; 100 y
110m. con vallas, 50, 60 y 80 m.

• Deberá disponer de "ría" para la celebración de competiciones masculinas
y femeninas.

• Deberá disponer de jaula protectora para los lanzamientos, con es-
tructura adecuada a la categoría de la instalación.

• Rectángulos de 5 x 2 centímetros, de color negro, en las intersección de
las líneas delimitadoras de las calles con la línea de meta, al objeto de po-
sibilitar la comprobación de la correcta alineación y facilitar la lectura de
las imágenes proporcionadas por los equipos de cronometraje eléctrico.
Esta señalización deberá estar en ambas líneas de meta, en el caso de pis-
tas con dos “colas”.

• Se recomienda marcar con líneas blancas de 80 x 3 centímetros, marcadas
a 1, 3 y 5 metros antes de la línea de meta y una línea blanca de 40x 2 cen-
tímetros, marcada a 2 metros antes de la línea de meta. 

• La instalación tendrá la posibilidad de que se realicen los ocho concursos
de pruebas olímpicas y dispondrá, al menos, de tablas de triple salto si-
tuadas a 11 y 13 metros del foso de caídas.

Las pistas que en su interior -zona de lanzamientos- el césped sea artificial, serán
homologadas como instalaciones de atletismo Clase I RFEA siempre y cuando dis-
pongan de una zona de lanzamientos homologable dentro de la Instalación.

Sin embargo, si que podrán obtener un certificado de Clase II RFEA siempre
que dispongan de una zona donde se puedan desarrollar reglamentariamente todos
los concursos de lanzamientos, en un radio de no más de 30 km.

Equipamiento de competición removible
No forma parte del informe de homologación ningún material de compe-

tición que se considere removible como son las vallas, las vallas de los obstácu-
los, las colchonetas de caída en saltos verticales, los contenedores o las jaulas
de lanzamientos.

Todo este tipo de material, debe ser inspeccionado con anterioridad a la ce-
lebración de cada competición específica y la RFEA no reconocerá, ni permitirá
la celebración, de ninguna competición en la que no se haya verificado que la
instalación cuenta con la dotación mínima (en número y en características de
éstos elementos removibles) que, para cada caso concreto, se haya establecido.

c.2) Instalación de Atletismo en Pista Cubierta
Será condición indispensable para expedir el Certificado de Homologación que

una instalación de pista cubierta, cuente con las condiciones mínimas, que se deta-
llan:

Pista de anillo con 200 metros de cuerda, 1 1 - - -
con 6 calles en anillo y un mínimo de 8 en la recta, 
preparada para la celebración de carreras de 
60 ml y 60 mv.

1

Pista de anillo con 200 metros de cuerda, con 4 - - 1 - -
calles en anillo y un mínimo de 6 en la recta, 
preparada para la celebración de carreras de 
60 ml y 60 mv.

2

Pistas de anillo con menos de 200 metros de - - - 1 -
cuerda, con 4 calles en anillo y 6 en recta, 
preparada para la celebración de carreras 
de 50 ml y 50 mv.

3

Pistas con 200 metros de cuerda o menos, en la - - - - 1
que el radio central de la curva está fuera del 
rango comprendido entre los 15 y los 19. 
Entre 4 y 6 calles en anillo y entre 6 y 8 
calles en la recta.

4

Categoría de la instalación
I II III IV V

Instalaciones para la celebración de 1 1 1 1 1
saltos horizontales.

Instalaciones habilitadas para la celebración 1 1 1 1 1
de salto con pértiga.

Instalaciones habilitadas para la celebración 1 1 1 1 1
de salto de altura.

5

6

7
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Categoría de la instalación
I II III IV V

Instalaciones para lanzamiento 1 1 1 1 1
de peso (fijas o removibles)8

Acomodación plena para espectadores * * * * *

Zona de calentamiento con una recta de 80 - * - - -
metros, con seis calles, con superficie sintética.

Zona de calentamiento con una recta de - - - * -
80 metros, con cuatro calles.

Instalaciones auxiliares * * * * *

Zona de calentamiento con una recta de - - * - -
80 metros, con seis calles.

Salas auxiliares utilizables para fisioterapia, 150 125 125 100 100
salas de descanso de pruebas combinadas, 
etc, con una superficie mínima, expresada en m2

Zona de calentamiento con una pista oval * - - - -
con 4 calles y una cuerda de 150 metros 
y una recta de 50 metros con 6 calles y 
zonas habilitadas para la práctica de los 
concursos de saltos y para el lanzamiento 
de peso (todo ello de una superficie similar 
a la de la pista de competición)

9

10

11

12

13

14

15

c.3) Instalaciones singulares de Atletismo

CLASE CONDICIONES MÍNIMAS
E:
RFEA
Instalaciones singulares

Instalaciones incompletas, módulos para saltos, módulos para lanzamientos...
siempre que cumplan los condicionamientos técnicos IAAF y RFEA

• Cualquier instalación, tanto al aire libre como de pista cubierta, en las
que, sin poderse disputar todas las pruebas que se exigen en los apartados
anteriores para poder ser considerada instalación completa, si que sea po-
sible, en cambio, la celebración, de forma enteramente conforme con la
reglamentación vigente, de alguna o algunas de las pruebas que se rela-
cionan, podrán ser sometidas a homologación como instalaciones singu-
lares de atletismo.

• La solicitud de homologación de las instalaciones de este tipo deberá ad-
juntar informe previo positivo emitido por la RFEA, a la cual, se deberá
solicitar, adjuntando toda la documentación que se considere y efec-
tuando las alegaciones que se juzguen precisas defendiendo las razones
por las que se considera oportuna la obtención del certificado de homo-
logación pretendido.

• No será posible emitir un certificado de homologación, ni aún de tipo
singular, a una instalación, en la que, disponiéndose de estructuras para
celebrar alguna o algunas de las pruebas relacionadas en aire libre o pista
cubierta, según sea el caso, ésta o éstas no puedan disputarse de forma
enteramente conforme con la reglamentación vigente.

*)  - Se requiere.
• Bordillo delimitador del borde interior de la pista de anillo. (recomen-

dable).
• Línea de medición- línea fiscal-, en blanco, con anchura de 5 cm. La

obligato- riedad de señalizar dicha línea fiscal es independiente de la
existencia de bor- dillo o no.

• Carreras de anillo: 200, 300, 400, 500, 600, 1000, 1500, 2000 y 3000
metros. Relevos 4x400.

• Carreras en recta: 60 m.l y 60 m.v.
• La instalación tendrá la posibilidad de que se realicen los cuatro concursos

de pruebas olímpicas de saltos y dispondrá, al menos, de tablas de triple
salto situadas a 11 y 13 metros del foso de caídas.

• Igualmente la instalación tendrá la posibilidad de celebrar, de conformidad
con lo dispuesto en el R.I.A. para pista cubierta, la prueba de lanzamiento
de peso.



330

D. EMISIÓN DE INFORME DE VERIFICACIÓN

Los Jueces Verificadores emitirán su informe a la RFEA en modelo Oficial, tal
como se describe en el apartado B.

Si la instalación no presentara anomalías reglamentarias se expedirá el corres-
pondiente CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN por la RFEA, remitiendo
dicho documento al titular y una copia a la Federación Autonómica correspondiente.

Si de los informes de los Jueces verificadores se detectaran anomalías, éstas serán
comunicadas al titular, para que se proceda a la rectificación y se enviará copia, igual-
mente, a la Federación Autonómica.

El titular de la instalación, una vez se la hayan comunicado las anomalías encon-
tradas, dispone de un plazo de TRES MESES, contados desde la recepción, para pro-
ceder a su corrección y solicitar una visita de inspección. Este plazo podrá ser
ampliado, a propuesta del titular de la instalación, si existen causas justificadas para
ello.

Vencido el plazo antedicho sin que se haya solicitado la visita de inspección, se
entenderá que el titular de la instalación desiste de su solicitud de obtención del CER-
TIFICADO DE HOMOLOGACIÓN de la misma.

Cuando se comunique por el Titular la corrección de las deficiencias en informe
anterior, se realizará visita de comprobación, a ser posible por los mismos verifica-
dores que realizaron el informe, y si el informe es positivo se extenderá el correspon-
diente CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN.

Los gastos que se generen de esta segunda visita y cuantas sean necesarias hasta
que sea correcta la instalación, serán a cargo del titular, que los abonará previamente
a la emisión de cada informe.

E. REGISTRO DE INSTALACIONES

En la RFEA habrá un Registro de Instalaciones de cuyo contenido se informará
anualmente a la Asamblea y a las Federaciones Autonómicas.

Aquellas instalaciones de atletismo que sufran remodelación o varíen las condi-
ciones establecidas en el proceso que siguieron para la homologación de los espacios
dedicados a la competición, deberán ser verificadas de nuevo.

F. VALIDEZ TEMPORAL DE LA HOMOLOGACIÓN

Los CERTIFICADOS DE HOMOLOGACIÓN expedidos tendrán una validez
de DIEZ AÑOS.

Pasado este período, si la instalación desea mantener su condición de homolo-
gada, deberá solicitar, de acuerdo con el formulario que oficialmente se establezca,
una solicitud para que pueda ser verificada de nuevo.

Recibida la solicitud, el Comité Nacional de Jueces, designará dos jueces verifi-
cadores, para que visiten la instalación y emitan el oportuno informe de verificación
que, en caso de ser positivo, habilitará a la instalación en su condición de homologada
por un nuevo período de DIEZ AÑOS.

El coste de esta visita de verificación será el equivalente al importe estable-
cido como el de visita de media jornada (84 €) por cada uno de los dos jueces
designados, más los gastos de desplazamiento.

En caso de resultar negativo este informe, se actuará tal como se relata en el apar-
tado D para el supuesto análogo.

G. PÉRDIDA DE LA HOMOLOGACIÓN

No obstante, en cualquier momento, si de los informes de los Jueces Árbitros o
Directores Técnicos de una competición, o de los Jueces Verificadores del Panel Ofi-
cial RFEA, se desprende que la instalación ha sufrido cambios o deterioros que mo-

homologación de instalaciones  
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difican sus condiciones de homologación, la RFEA comunicará al Titular que la ho-
mologación queda en suspensión preventiva, abriéndosele plazo para que formule
alegaciones e indicándole las deficiencias a corregir.

Si el titular de la instalación no solicita en el plazo de TRES MESES, contados
desde la comunicación recibida, una visita de inspección, la instalación PERDERÁ
DEFINITIVAMENTE su condición de instalación homologada. Este plazo podrá
ser ampliado, a propuesta del titular de la instalación, si existen causas justificadas
para ello.

Si el titular de la instalación, una vez corregidas las deficiencias advertidas, solicita
visita de inspección, se designarán los Jueces verificadores encargados de realizarla,
de acuerdo con el procedimiento descrito en el apartado B.

Los gastos de esta visita de inspección serán a cargo del titular de la instalación
y deberán ser abonados antes de realizarse ésta.

Los verificadores emitirán el oportuno informe, en el modelo que resulte oficial-
mente aprobado por el Comité Nacional de Jueces.

Si dicho informe es positivo, se alzará la suspensión cautelar del CERTIFICADO
DE HOMOLOGACIÓN, sin embargo, si el informe es negativo la instalación perderá
su homologación.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA FINAL
Todas las instalaciones homologadas, que deseen mantener su CERTIFI-

CADO DE HOMOLOGACIÓN en vigor, deberán manifestarlo ante la RFEA,
cumplimentando el impreso que oficialmente se establezca al efecto, dentro de
los siguientes plazos:

• Homologadas antes de 1/1/2004, antes de 30/06/2014
• Homologadas a partir de 1/1/2005, antes de los 10 años desde su

homologación.

homologación de instalaciones  
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HOMOLOGACIÓN DE INSTALACIONES ATLÉTICAS

NORMATIVA PARA LOS PANELES DE VERIFICADORES DE INSTALA-
CIONES ATLÉTICAS

El Comité Nacional de Jueces mantendrá un panel de Jueces Especialistas en la
Verificación de Instalaciones Atléticas.

El panel se estructura en dos niveles: RFEA-A y RFEA-B.

PANEL RFEA -  Grado “A”

Al nivel RFEA-GRADO “A” pertenecerán aquellos Verificadores que hayan su-
perado los cursos de especialización CNJ/RFEA. El acceso a este Panel será mediante
la valoración global positiva de los aspectos teóricos y prácticos desarrollados en los
cursos de especialización y convocados por el Comité Nacional de Jueces de la
RFEA. 

Para acceder a los cursos de especialización RFEA, convocados por el CNJ, los
aspirantes deberán cumplir los siguientes requisitos: 

1. Poder acreditar experiencia en el montaje y manejo de estaciones de me-
dición.

2. Compromiso de permanecer disponibles a los requerimientos de la
RFEA (CNJ) para homologaciones de pistas. 

3. Depender directamente de la RFEA, a través de LICENCIA EN VIGOR
COMO JUEZ DE ATLETISMO.

Será causa de baja en este nivel:
1. La petición propia del interesado
2. La no renovación de la licencia RFEA como Juez de Atletismo
3. Cuando así lo estime el Comité Nacional de Jueces, previa propuesta de

la comisión de instalaciones (la falta de actividad voluntaria y conti-
nuada, puede suponer la exclusión de los paneles).

4. No atender adecuadamente a los compromisos adquiridos, lo cual in-
cluye no enviar en tiempo y forma los informes requeridos.

Los Verificadores que, según los criterios del CNJ, desciendan del Panel RFEA-

GRADO “A” pasarán a formar parte del Panel RFEA-GRADO “B”.

PANEL RFEA -  Grado “B”

Al nivel RFEA-GRADO “B” serán adscritos los Medidores formados en cursos
de acceso convocados por el CNJ.

Formarán este Panel los Medidores que consigan una calificación global positiva
en los cursos mencionados y adquieran el compromiso de permanecer disponibles a
los requerimientos para la verificación de instalaciones atléticas.

Será causa de baja en este nivel:
1. La petición propia del interesado
2. La no renovación de la licencia RFEA como Juez de Atletismo
3. Cuando así lo estime el Comité Nacional de Jueces, previa propuesta mo-

tivada de la comisión de instalaciones (la falta de actividad voluntaria y
continuada, puede suponer la exclusión de los paneles).

4. No atender adecuadamente a los compromisos adquiridos.

COMPETENCIAS

En cada proceso de verificación se designarán dos verificadores: un Homologa-
dor oficial y un Homologador adjunto.

HOMOLOGADOR OFICIAL

• Será designado de entre los especialistas pertenecientes al PANEL RFEA
-  Grado “A”

• Será responsable de la elaboración y envío de los informes que se preci-
sen

• Coordinará de la distribución de las tareas a realizar en los trabajos de
verificación.
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HOMOLOGADOR ADJUNTO
• Será designado de entre los especialistas pertenecientes al PANEL RFEA

-  Grado “A” o “Grado B”
• Será responsable de la coordinación y logística de la visita o visitas a la

instalación.
DISPOSICIONES FINALES

Causarán baja en los Paneles de la RFEA aquellos medidores que realicen cual-
quier tipo de trabajo de homologación sin haber sido designados para ello por el Co-
mité Nacional de Jueces.
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F) HOMOlOGACIÓN DE INStAlACIONES
La Junta de Gobierno de la RFEA,

en su reunión del día 22 de Enero de
2012, aprobó la siguiente normativa
para la Homologación de Instalaciones
Atléticas.

PREÁMBUlO

Como quiera que los resultados en
atletismo se muestran medibles, preci-
sos y comparables con los obtenidos
en diferentes competiciones e instala-
ciones, al objeto de que puedan oficia-
lizarse los registros conseguidos, es
necesario que las instalaciones atléti-
cas estén en posesión de un CERTIFI-
CADO DE HOMOLOGACIÓN emitido
por esta RFEA.

Con este motivo se dispone la pre-
sente Normativa, de obligado cumpli-
miento para las instalaciones
construidas, que se construyan o
remodelen en un futuro, para la obten-
ción del CERTIFICADO DE HOMOLO-
GACIÓN, con lo cual quedan
declaradas aptas para la celebración
de competiciones oficiales, así como
para la obtención de registros oficiales.

DISPOSICIONES

1) La RFEA es la única Entidad en
España, como Miembro de la Federa-
ción Internacional de Atletismo, legal-
mente capacitada para emitir un
Certificado de Homologación de las

Instalaciones Atléticas.
2) Todas las competiciones de Atle-

tismo, tanto en pistas al aire libre como
en pistas cubiertas, que se celebren en
España deberán realizarse en instala-
ciones que estén en posesión del
correspondiente CERTIFICADO DE
HOMOLOGACIÓN RFEA.

3) Para cada competición en pista
que pretenda incluirse en el calendario
oficial de la RFEA, ésta determinará el
tipo de certificado que debe poseer la
instalación en la que se vaya a cele-
brar, de entre los que aparecen en la
relación de categorías/clases reconoci-
das que se adjunta.

4) La RFEA no incluirá en su calen-
dario de competiciones en pista ningún
evento que pretenda celebrarse en una
instalación que no tenga vigente el
CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN
de la clase que corresponda, de acuer-
do con la categoría de la misma.

5) La RFEA y las Federaciones Auto-
nómicas de Atletismo no reconocerán
ninguna competición ni marca que se
realicen en Instalaciones no Homolo-
gadas.

6) Las únicas personas autorizadas
para efectuar los trabajos de verifica-
ción y emisión del Informe para Homo-
logación de una Instalación Atlética
son las incluidas en el Panel de Homo-
logadores de esta RFEA (Anexo I),



siempre que dispongan de licencia
RFEA en vigor y hayan sido designa-
dos por esta RFEA, directamente o a
propuesta de su respectiva Federación
Autonómica.

7) Las Federaciones Autonómicas
con personas incluidas en el Panel de
Homologadores, si desean controlar
los trabajos de Homologación y comu-
nican a esta RFEA su deseo de res-
ponsabilizarse de esta labor, están
autorizadas y obligadas a:

• Contactar con los Titulares o Cons-
tructores de la Instalación

• Recibir del titular de la Instalación
la solicitud de Homologación.

• Proponer a una de las personas del
Panel de homologadores que efec-
tuarán el informe de Verificación.

• Seguimiento de las modificaciones
de la instalación, si hubiera lugar,
en caso de Informe negativo.

• Gestionar el abono de los gastos
de Homologación y de la cuota de
la RFEA para la emisión del Certifi-
cado de Homologación.

8) La RFEA mantendrá actualizado y
dará la oportuna publicidad al listado
de Federaciones Autonómicas que,
cumpliendo los requisitos establecidos,
tengan asumidas las tareas referencia-
das de los trabajos de Homologación.

9) El Comité Nacional de Jueces es
competente para la determinación de
las formas de señalización, en cuanto
a dimensiones y colores de las marcas
exigibles, admisibles en cada caso,
siendo su responsabilidad la difusión

de esta información para general cono-
cimiento de todas las personas y esta-
mentos que puedan resultar
interesados.

PROCESO
A. INFORMACIÓN DE UNA CONS-

tRUCCIÓN AtlÉtICA

Al inicio de la construcción de una ins-
talación atlética es necesario que se
cumplimente, por DUPLICADO y se
adjunte por el titular de la misma, la
documentación que se solicita en el
modelo de impreso oficial número 1,
presentando toda la documentación en
la Federación Autonómica correspon-
diente, o en la RFEA, si la instalación se
encuentra en el ámbito territorial de una
Federación Autonómica que no tenga
asumidas las tareas de homologación.

Si la documentación se presenta en
una Federación Autonómica se hará por
duplicado: un ejemplar de la documenta-
ción quedará en poder de la Federación
Autonómica y el otro, con el sello de
constancia de conocimiento en cada
uno de los documentos, lo cursará la
Federación Autonómica a la RFEA.

En caso de presentarse la docu-
mentación en la RFEA, también por
duplicado, ésta cursará una copia a la
Federación Autonómica donde radi-
que la instalación, a efectos de que
ésta tenga conocimiento.

La RFEA y las Federaciones Autonó-
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micas que tengan asumidos los trabajos de verificación, podrán aportar su asesora-
miento durante la construcción de la instalación.

B. SOlICItUD DE HOMOlOGACIÓN

Cuando la instalación esté concluida, se cumplimentará, por DUPLICADO, el
impreso oficial número 2, incluyendo los planos de plantas y cotas definitivos, soli-
citando la homologación de la pista, presentando toda la documentación en la
Federación Autonómica o en la RFEA, según corresponda, de acuerdo con lo
señalado en el apartado A.

Con esta documentación de solicitud de homologación, se seguirá el mismo pro-
ceso que en el apartado A, de forma que, en cualquier caso, un ejemplar obre en
la RFEA y otro en la Federación Autonómica implicada.

La RFEA, o las Federaciones Autonómicas que tengan asumidas las tareas de
verificación, permitirán la facturación correspondiente por los trabajos de los verifi-
cadores-homologadores, de acuerdo con el siguiente sistema:

En caso de que el Homologador Oficial comunique que comparte la responsabi-
lidad de elaboración del informe con el Homologador Adjunto, las tarifas serían las
siguientes:
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Homologadores (dos: oficial y adjunto)
HOMOlOGADOR HOMOlOGADOR 
OFICIAl ADJUNtO

Instalaciones sin anillo 400 € 200 €
Pista de 6 calles: 528 € 264 €
Pistas de 6 calles con doble cola, 640 € 320 €
o pistas de 8 calles o más, o 
pistas cubiertas completas

HOMOlOGADOR HOMOlOGADOR 
OFICIAl ADJUNtO

Instalaciones sin anillo 300 € 300 €
Pista de 6 calles: 396 € 396 €
Pistas de 6 calles con doble cola, 480 € 480 €
o pistas de 8 calles o más, o 
pistas cubiertas completas



• Más gastos de transporte, manuten-
ción y estancias.

Por cada visita extraordinaria para
comprobar anomalía, visitas durante
la construcción y homologación de
instalaciones singulares y por homo-
logador:

• Visita de una jornada (día comple-
to): 168 € .

• Visita de media jornada (medio
día): 84 €

• Más gastos de transporte, manu-
tención y estancias.

A la cantidad resultante debe añadir-
se el importe correspondiente a los
derechos de homologación de la RFEA
y de las Federaciones Autonómicas:

• Pistas de 6 calles con doble cola,
o pistas de 8 calles o más, o pis-
tas cubiertas completas: 1.800 €.

• Pista de 6 calles: 1.500 €.
• Instalaciones sin anillo: 900 €.

Dicho canon de homologación,
será facturado por esta Real Federa-
ción Española de Atletismo, abonan-
do con posterioridad el 50% del
mismo a la Federación Autonómica
correspondiente.

también deberán añadirse los
importes correspondientes a los
derechos de utilización de los equi-
pos de medición (200 €) y de los
equipos informáticos (25 €).

Una vez abonado el importe en la

RFEA o en la Federación Autonómica
autorizada, se confirmará la designa-
ción de dos Jueces especialistas: uno
de ellos actuará como homologador
oficial y el segundo lo hará como
homologador adjunto.

La designación de los verificadores se
hará a través del Comité Nacional de
Jueces de la RFEA, el cual podrá tener
en cuenta las propuestas que pueda
hacer la Federación Autonómica 

Estos Jueces especialistas efectuarán
la verificación de la instalación y sus
nombramientos se notificarán al solici-
tante, acordándose las fechas de su
realización al objeto de que en dichas
fechas en la instalación no haya activi-
dad alguna.

Los resultados de los trabajos de veri-
ficación deberán quedar reflejados en el
oportuno Informe, para lo que se deberá
cumplimentar el modelo que, de acuer-
do con el tipo de verificación a realizar,
tenga establecido como vigente el
Comité Nacional de Jueces de la RFEA.

Este informe, debidamente cumpli-
mentado, deberá ser remitido, no más
tarde de transcurridos treinta días des-
de la finalización de los trabajos de veri-
ficación al Comité Nacional de Jueces
de la RFEA quien, para su conocimien-
to, remitirá una copia al Comité Autonó-
mico correspondiente.

En el caso de que una instalación
esté territorialmente situada en el ámbi-
to de una Federación Autonómica que
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tenga asumidos los trabajos de verificación, ésta efectuará la liquidación económica,
enviando toda la documentación, información y derechos de homologación a la
RFEA, para su constancia y final expedición del CERTIFICADO DE HOMOLOGA-
CIÓN RFEA. En todo caso, la liquidación económica que deba hacerse a los jueces
verificadores, se efectuará por la RFEA.

C. CONDICIONES DE lA INStAlACION PARA SU HOMOlOGACIÓN

c.1) Instalación de Atletismo al Aire libre

Será condición indispensable para expedir el Certificado de Homologación que
una instalación al aire libre cuente con las condiciones mínimas, que se detallan:
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Categoría de la instalación
I II III IV V

Pista de 400 metros de cuerda, con un mínimo 1 1 1 - -
de 8 calles en anillo y 8 calles en la recta, 
habilitada para las carreras de 100 m  y 110 mv

Pista de 400 metros de cuerda, con un mínimo de - - - 1 -
6 calles en anillo y 6 calles en la recta, habilitada 
para las carreras de 100 m  y 110 mv

Pista de 400 metros de cuerda, con un mínimo - - - - 1
de 4 calles en anillo y 6 calles en la recta, 
habilitada para las carreras de 100 m  y 110 mv

Ría para las carreras de obstáculos 1 1 1 1 1

Pasillos para saltos horizontales con zona de  2a 2a 1 2 -
caída en ambos extremos

Pasillos para saltos horizontales con zona de - - - - 1
caída en un extremo

Zonas utilizables para salto de altura 2 2 1 2 1

Pasillos para salto con pértiga con cajetín y 2a 2a 1 2 -
posibilidad de zona de caída en ambos extremos

1

2

3

4

5

6

7

8
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Categoría de la instalación
I II III IV V

Pasillos para salto con pértiga con cajetín y - - - - 1
posibilidad de zona de caída solo en un extremo

Instalación común para el lanzamiento de disco 1b 1b 1b 1c 1
y martillo (con círculos tangenciales o concéntricos)

Instalaciones para lanzamiento de jabalina 2d 2d 2d 1 1

Instalaciones para lanzamiento de peso 2 2 2 2 1

Instalaciones auxiliares * * * * *

Acomodación plena para espectadores * * * * *

Zona de calentamiento, incluyendo una pista * - - - -
Standard de 400 metros, con un mínimo de 4 
calles en anillo y 6 en recta y de un material 
similar al de la pista de competición y una zona 
anexa independientes habilitada para los 
lanzamientos de jabalina, martillo y disco, con, 
además, 2 círculos para el lanzamiento de peso

Zona de calentamiento, incluyendo, a poder ser, - * - - -
una pista de un mínimo de 200 metros de cuerda, 
con un mínimo de 4 calles en anillo y 4 en recta 
y de material sintético y una zona anexa 
independientes habilitada para los lanzamientos 
de jabalina, martillo y disco, y peso

Zona de calentamiento, incluyendo una pista - - * - -
de un mínimo de 200 metros de cuerda,
siempre que no sea posible una pista standard 
de 400 metors, con un mínimo de 4 calles en anillo 
y 4 en recta y zona habilitada para los lanzamientos 
de jabalina, martillo y disco, y peso

9

10

11
12
13
14

15

16

17
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• Bordillo de material adecuado, des-
montable al menos en las zonas
donde temporalmente deba ser
removido.

• Línea de medición- línea fiscal-, en
blanco, con anchura de 5 cm., bajo
todo el bordillo.

• Carreras internacionales: 100, 200,
300, 400, 800, 1.000, 1.500,
2.000,3.000, 5.000 y 10.000m, milla
(1.609,35 m); 4x100 y 4x400 m.
relevos; 100, 110, y 400 m. con
vallas; 2.000 y 3.000 m. con obstá-
culos.

• Igualmente estará marcada, con y
líneas de pintura en la pista, la
«salida partida» en las pruebas de
5.000 y 10.000 metros.

• todas las señalizaciones de
carreras deberán estar referencia-

das, mediante chapas indicado-
ras en bordillo u otro modo que
resulte adecuado.

• Otras carreras: 50, 60, 80, 150,
4x60, 4x80, 4x300, y salida de 1500
m. con obstáculos.

• Las pistas que dispongan de dos
«colas» tendrán el marcaje a la
inversa de las siguientes pruebas,
con la línea de meta: 100 y 200
metros; 100 y 110m. con vallas, 50,
60 y 80 m.

• Deberá disponer de "ría" para la
celebración de competiciones mas-
culinas y femeninas.

• Deberá disponer de jaula protec-
tora para los lanzamientos, con
estructura adecuada a la catego-
ría de la instalación.

• Rectángulos de 5 x 2 centímetros,

Categoría de la instalación
I II III IV V

Zona de calentamiento habilitada en una - - - * -
instalación anexa como pueda ser un parque o 
una cancha deportiva

Salas auxiliares utilizables para fisioterapia, 250 200 150 200 -
salas de descanso de pruebas combinadas, 
etc, con una superficie mínima, expresada en m2

*)  -  Se requiere
a) - las dos zonas, deben ser adyacentes y estar orientadas en el mismo

sentido, a fin de posibilitar la competición simultánea de dos grupos de atle-
tas en condiciones similares.

b) -  también se puede incluir una zona adicional acondicionada para lan-
zamiento de disco.

c) – Para competiciones con alta participación, es deseable que la instala-
ción cuente con una zona exterior para lanzamientos, orientada en el mismo
sentido que los lanzamientos en el estadio.

d) – Cada zona en un extremo del estadio, para facilitar el lanzamiento en
los dos sentidos posibles.

18

19



de color negro, en las intersección
de las líneas delimitadoras de las
calles con la línea de meta, al objeto
de posibilitar la comprobación de la
correcta alineación y facilitar la lec-
tura de las imágenes proporciona-
das por los equipos de cronometraje
eléctrico. Esta señalización deberá
estar en ambas líneas de meta, en
el caso de pistas con dos “colas”.

• Se recomienda marcar con líneas
blancas de 80 x 3 centímetros, mar-
cadas a 1, 3 y 5 metros antes de la
línea de meta y una línea blanca de
40x 2 centímetros, marcada a 2
metros antes de la línea de meta. 

• La instalación tendrá la posibilidad
de que se realicen los ocho concur-
sos de pruebas olímpicas y dispon-
drá, al menos, de tablas de triple
salto situadas a 11 y 13 metros del
foso de caídas.

Las pistas que en su interior -zona
de lanzamientos- el césped sea artifi-
cial, serán homologadas como instala-
ciones de atletismo Clase I RFEA
siempre y cuando dispongan de una
zona de lanzamientos homologable
dentro de la Instalación.

Sin embargo, si que podrán obtener
un certificado de Clase II RFEA siem-
pre que dispongan de una zona donde
se puedan desarrollar reglamentaria-
mente todos los concursos de lanza-
mientos, en un radio de no más de 30
km.

Equipamiento de competición
removible

No forma parte del informe de
homologación ningún material de
competición que se considere remo-
vible como son las vallas, las vallas
de los obstáculos, las colchonetas
de caída en saltos verticales, los
contenedores o las jaulas de lanza-
mientos.

todo este tipo de material, debe
ser inspeccionado con anterioridad
a la celebración de cada competi-
ción específica y la RFEA no reco-
nocerá, ni permitirá la celebración,
de ninguna competición en la que
no se haya verificado que la instala-
ción cuenta con la dotación mínima
(en número y en características de
éstos elementos removibles) que,
para cada caso concreto, se haya
establecido.
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c.2) Instalación de Atletismo en Pista Cubierta

Será condición indispensable para expedir el Certificado de Homologación que
una instalación de pista cubierta, cuente con las condiciones mínimas, que se
detallan:
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Categoría de la instalación
I II III IV V

Pista de anillo con 200 metros de cuerda, 1 1 - - -
con 6 calles en anillo y un mínimo de 8 en la recta, 
preparada para la celebración de carreras de 
60 ml y 60 mv.

Pista de anillo con 200 metros de cuerda, con 4 - - 1 - -
calles en anillo y un mínimo de 6 en la recta, 
preparada para la celebración de carreras de 
60 ml y 60 mv.

Pistas de anillo con menos de 200 metros de - - - 1 -
cuerda, con 4 calles en anillo y 6 en recta, 
preparada para la celebración de carreras 
de 50 ml y 50 mv.

Pistas con 200 metros de cuerda o menos, en la - - - - 1
que el radio central de la curva está fuera del 
rango comprendido entre los 15 y los 19. 
Entre 4 y 6 calles en anillo y entre 6 y 8 
calles en la recta.

Instalaciones para la celebración de 1 1 1 1 1
saltos horizontales.

Instalaciones habilitadas para la celebración 1 1 1 1 1
de salto de altura.

Instalaciones habilitadas para la celebración 1 1 1 1 1
de salto con pértiga.

Instalaciones para lanzamiento 1 1 1 1 1
de peso (fijas o removibles)

1

3

4

5

6

7

8

2
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Categoría de la instalación
I II III IV V

Instalaciones auxiliares * * * * *

Acomodación plena para espectadores * * * * *

Zona de calentamiento con una pista oval * - - - -
con 4 calles y una cuerda de 150 metros 
y una recta de 50 metros con 6 calles y 
zonas habilitadas para la práctica de los 
concursos de saltos y para el lanzamiento 
de peso (todo ello de una superficie similar 
a la de la pista de competición)

Zona de calentamiento con una recta de 80 - * - - -
metros, con seis calles, con superficie sintética.

Zona de calentamiento con una recta de - - * - -
80 metros, con seis calles.

Zona de calentamiento con una recta de - - - * -
80 metros, con cuatro calles.

Salas auxiliares utilizables para fisioterapia, 150 125 125 100 100
salas de descanso de pruebas combinadas, 
etc, con una superficie mínima, expresada en m2

*)  -  Se requiere.

• Bordillo delimitador del borde interior de la pista de anillo. (recomendable).
• Línea de medición- línea fiscal-, en blanco, con anchura de 5 cm. La obligato-

riedad de señalizar dicha línea fiscal es independiente de la existencia de bor-
dillo o no.

• Carreras de anillo: 200, 300, 400, 500, 600, 1000, 1500, 2000 y 3000 metros.
Relevos 4x400.

• Carreras en recta: 60 m.l y 60 m.v.
• La instalación tendrá la posibilidad de que se realicen los cuatro concursos de

pruebas olímpicas de saltos y dispondrá, al menos, de tablas de triple salto
situadas a 11 y 13 metros del foso de caídas.

• Igualmente la instalación tendrá la posibilidad de celebrar, de conformidad
con lo dispuesto en el R.I.A. para pista cubierta, la prueba de lanzamiento de
peso.

9
10

11

12

13

14

15
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c.3) Instalaciones singulares de
Atletismo

ClASE CONDICIONES MÍNIMAS
E:
RFEA
Instalaciones singulares

Instalaciones incompletas, módulos
para saltos, módulos para lanzamien-
tos...
siempre que cumplan los condiciona-
mientos técnicos IAAF y RFEA

• Cualquier instalación, tanto al aire
libre como de pista cubierta, en
las que, sin poderse disputar
todas las pruebas que se exigen
en los apartados anteriores para
poder ser considerada instalación
completa, si que sea posible, en
cambio, la celebración, de forma
enteramente conforme con la
reglamentación vigente, de alguna
o algunas de las pruebas que se
relacionan, podrán ser sometidas
a homologación como instalacio-
nes singulares de atletismo.

• La solicitud de homologación de
las instalaciones de este tipo
deberá adjuntar informe previo
positivo emitido por la RFEA, a la
cual, se deberá solicitar, adjuntan-
do toda la documentación que se
considere y efectuando las alega-
ciones que se juzguen precisas
defendiendo las razones por las
que se considera oportuna la
obtención del certificado de homo-
logación pretendido.

• No será posible emitir un certifica-
do de homologación, ni aún de

tipo singular, a una instalación, en
la que, disponiéndose de estructu-
ras para celebrar alguna o algu-
nas de las pruebas relacionadas
en aire libre o pista cubierta,
según sea el caso, ésta o éstas
no puedan disputarse de forma
enteramente conforme con la
reglamentación vigente.

D. EMISIÓN DE INFORME DE
VERIFICACIÓN

Los Jueces Verificadores emitirán su
informe a la RFEA en modelo Oficial,
tal como se describe en el apartado B.

Si la instalación no presentara ano-
malías reglamentarias se expedirá el
correspondiente CERTIFICADO DE
HOMOLOGACIÓN por la RFEA, remi-
tiendo dicho documento al titular y una
copia a la Federación Autonómica
correspondiente.

Si de los informes de los Jueces veri-
ficadores se detectaran anomalías,
éstas serán comunicadas al titular,
para que se proceda a la rectificación y
se enviará copia, igualmente, a la
Federación Autonómica.

El titular de la instalación, una vez se
la hayan comunicado las anomalías
encontradas, dispone de un plazo de
tRES MESES, contados desde la
recepción, para proceder a su correc-
ción y solicitar una visita de inspección.
Este plazo podrá ser ampliado, a pro-
puesta del titular de la instalación, si
existen causas justificadas para ello.
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Vencido el plazo antedicho sin que
se haya solicitado la visita de inspec-
ción, se entenderá que el titular de la
instalación desiste de su solicitud de
obtención del CERTIFICADO DE
HOMOLOGACIÓN de la misma.

Cuando se comunique por el Titular
la corrección de las deficiencias en
informe anterior, se realizará visita de
comprobación, a ser posible por los
mismos verificadores que realizaron el
informe, y si el informe es positivo se
extenderá el correspondiente CERTIFI-
CADO DE HOMOLOGACIÓN.

Los gastos que se generen de esta
segunda visita y cuantas sean necesa-
rias hasta que sea correcta la instala-
ción, serán a cargo del titular, que los
abonará previamente a la emisión de
cada informe.

E. REGIStRO DE INStAlACIONES

En la RFEA habrá un Registro de
Instalaciones de cuyo contenido se
informará anualmente a la Asamblea y
a las Federaciones Autonómicas.

Aquellas instalaciones de atletismo
que sufran remodelación o varíen las
condiciones establecidas en el proceso
que siguieron para la homologación de
los espacios dedicados a la competi-
ción, deberán ser verificadas de nuevo.

F. VAlIDEZ tEMPORAl DE lA
HOMOlOGACIÓN

Los CERTIFICADOS DE HOMOLO-
GACIÓN expedidos tendrán una vali-

dez de DIEZ AÑOS.

Pasado este período, si la instalación
desea mantener su condición de
homologada, deberá solicitar, de
acuerdo con el formulario que oficial-
mente se establezca, una solicitud
para que pueda ser verificada de nue-
vo.

Recibida la solicitud, el Comité
Nacional de Jueces, designará dos
jueces verificadores, para que visiten
la instalación y emitan el oportuno
informe de verificación que, en caso de
ser positivo, habilitará a la instalación
en su condición de homologada por un
nuevo período de DIEZ AÑOS.

El coste de esta visita de verifica-
ción será el equivalente al importe
establecido como el de visita de
media jornada (84 €) por cada uno
de los dos jueces designados, más
los gastos de desplazamiento.

En caso de resultar negativo este
informe, se actuará tal como se relata
en el apartado D para el supuesto aná-
logo.

G. PÉRDIDA DE lA HOMOlOGA-
CIÓN

No obstante, en cualquier momento,
si de los informes de los Jueces Árbi-
tros o Directores Técnicos de una com-
petición, o de los Jueces Verificadores
del Panel Oficial RFEA, se desprende
que la instalación ha sufrido cambios o
deterioros que modifican sus condicio-
nes de homologación, la RFEA comu-



455

Homologación de Instalaciones

nicará al Titular que la homologación
queda en suspensión preventiva,
abriéndosele plazo para que formule
alegaciones e indicándole las deficien-
cias a corregir.

Si el titular de la instalación no solici-
ta en el plazo de tRES MESES, conta-
dos desde la comunicación recibida,
una visita de inspección, la instalación
PERDERÁ DEFINITIVAMENTE su
condición de instalación homologada.
Este plazo podrá ser ampliado, a pro-
puesta del titular de la instalación, si
existen causas justificadas para ello.

Si el titular de la instalación, una vez
corregidas las deficiencias advertidas,
solicita visita de inspección, se desig-
narán los Jueces verificadores encar-
gados de realizarla, de acuerdo con el
procedimiento descrito en el apartado
B.

Los gastos de esta visita de inspec-
ción serán a cargo del titular de la ins-
talación y deberán ser abonados antes
de realizarse ésta.

Los verificadores emitirán el oportu-
no informe, en el modelo que resulte
oficialmente aprobado por el Comité
Nacional de Jueces.

Si dicho informe es positivo, se alza-
rá la suspensión cautelar del CERTIFI-
CADO DE HOMOLOGACIÓN, sin
embargo, si el informe es negativo la
instalación perderá su homologación.

DISPOSICIÓN tRANSItORIA
FINAl

todas las instalaciones homologa-
das, que deseen mantener su CER-
tIFICADO DE HOMOlOGACIÓN en
vigor, deberán manifestarlo ante la
RFEA, cumplimentando el impreso
que oficialmente se establezca al
efecto, dentro de los siguientes pla-
zos:

• Homologadas antes de 1/1/2004,
antes de 30/06/2014

• Homologadas a partir de
1/1/2005, antes de los 10 años desde
su homologación.



HOMOlOGACIÓN DE INStA-
lACIONES AtlÉtICAS

NORMAtIVA PARA lOS PANElES
DE VERIFICADORES DE INStAlA-
CIONES AtlÉtICAS

El Comité Nacional de Jueces manten-
drá un panel de Jueces Especialistas
en la Verificación de Instalaciones Atlé-
ticas.
El panel se estructura en dos niveles:
RFEA-A y RFEA-B.

PANEL RFEA -  Grado “A”

Al nivel RFEA-GRADO “A” pertenece-
rán aquellos Verificadores que hayan
superado los cursos de especialización
CNJ/RFEA. El acceso a este Panel
será mediante la valoración global
positiva de los aspectos teóricos y
prácticos desarrollados en los cursos
de especialización y convocados por el
Comité Nacional de Jueces de la
RFEA. 

Para acceder a los cursos de especiali-
zación RFEA, convocados por el CNJ,
los aspirantes deberán cumplir los
siguientes requisitos: 

1. Poder acreditar experiencia en el
montaje y manejo de estaciones de
medición.

2. Compromiso de permanecer dispo-
nibles a los requerimientos de la
RFEA (CNJ) para homologaciones
de pistas. 

3. Depender directamente de la RFEA,
a través de LICENCIA EN VIGOR
COMO JUEZ DE ATLETISMO.

Será causa de baja en este nivel:
1. La petición propia del interesado
2. La no renovación de la licencia

RFEA como Juez de Atletismo
3. Cuando así lo estime el Comité

Nacional de Jueces, previa pro-
puesta de la comisión de instala-
ciones (la falta de actividad
voluntaria y continuada, puede
suponer la exclusión de los pane-
les).

4. No atender adecuadamente a los
compromisos adquiridos, lo cual
incluye no enviar en tiempo y for-
ma los informes requeridos.

Los Verificadores que, según los crite-
rios del CNJ, desciendan del Panel
RFEA-GRADO “A” pasarán a formar
parte del Panel RFEA-GRADO “B”.

PANEL RFEA -  Grado “B”

Al nivel RFEA-GRADO “B” serán ads-
critos los Medidores formados en cur-
sos de acceso convocados por el CNJ.

Formarán este Panel los Medidores
que consigan una calificación global
positiva en los cursos mencionados y
adquieran el compromiso de permane-
cer disponibles a los requerimientos
para la verificación de instalaciones
atléticas.

Será causa de baja en este nivel:
1. La petición propia del interesado
2. La no renovación de la licencia

RFEA como Juez de Atletismo
3. Cuando así lo estime el Comité
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Nacional de Jueces, previa pro-
puesta motivada de la comisión de
instalaciones (la falta de actividad
voluntaria y continuada, puede
suponer la exclusión de los pane-
les).

4. No atender adecuadamente a los
compromisos adquiridos.

COMPEtENCIAS
En cada proceso de verificación se
designarán dos verificadores: un
Homologador oficial y un Homologador
adjunto.

HOMOlOGADOR OFICIAl
• Será designado de entre los espe-

cialistas pertenecientes al PANEL
RFEA -  Grado “A”

• Será responsable de la elabora-
ción y envío de los informes que
se precisen

• Coordinará de la distribución de
las tareas a realizar en los traba-
jos de verificación.

HOMOlOGADOR ADJUNtO
• Será designado de entre los espe-

cialistas pertenecientes al PANEL
RFEA -  Grado “A” o “Grado B”

• Será responsable de la coordina-
ción y logística de la visita o visitas
a la instalación.

DISPOSICIONES FINAlES:

Causarán baja en los Paneles de la
RFEA aquellos medidores que realicen
cualquier tipo de trabajo de homologa-
ción sin haber sido designados para
ello por el Comité Nacional de Jueces.
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AA 4 Memòria tècnica del procediment per a la instal·lació de paviment de pistes d’atletisme, pintat, 
senyalització i vorada d’alumini 

  





MEMORIA TÈCNICA DEL PROCEDIMENT PER A LA INSTAL·LACIÓ 
DE PAVIMENT DE PISTES D'ATLETISME, PINTAT, SENYALITZACIÓ 

I VORADA D'ALUMINI 
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MEMORIA TÈCNICA DEL PROCEDIMENT PER A LA INSTAL·LACIÓ 
DE PAVIMENT DE PISTES D'ATLETISME, PINTAT, SENYALITZACIÓ I 

VORADA D'ALUMINI 

1.- REPLANTEIG 

Abans de l'inici de la instal·lació del paviment, s'haurà de marcar els centres dels 
radis de la pista, així com els seus eixos principals i totes aquelles referències que es 
considerin necessàries.

Es marcaran amb elements que no pateixin variacions durant tot el procès de 
instal·lació. 

2.- PAVIMENT SINTÈTIC PREFABRICAT DE LA PISTA 

• CARACTERÍSTIQUES 

Es definiran les característiques del paviment escollit. A continuació es descriuen:

Paviment Esportiu per exteriors, certificat IAAF S-99-0006 

Subministre i instal·lació de paviment sintètic prefabricat específic per a pistes d'atletisme a 
l'aire lliure, calandratge y vulcanitzat de 13,5 mm. de gruix constant amb un coeficient 
d'absorció d'energia (KA) garantizat del 38% tipus SPORTFLEX SUPER X 720 o similar. 
Compost de goma polisoprènica estabilitzada, càrregues minerals, vulcanitzants, estabilitzants 
i pigments colorants. Conformat per dos estrats amb diferents característiques 
biomecàniques vulcanizats entre sí en calent constituïnt un sol paviment homogeni. Exempt 
de metalls pesats (mercuri, plom, cadmi, etc.), PVC i hal·lògens tòxics (clor, flúor, etc...). 

La superfície o estrat superior és de 6,5 mm i té una impressió tipus “PISTA”, antilliscant, tant 
en sec com en mullat, antirreflexes, pigmentada en la seva totalitat en color homogeni i que 
facilita, pel seu diseny, l'evacuació d'agües. El gravat de l'esmentada impressió es realitza en 
el propi procés de producció sense contenir elements afegits o adherits. 

El estrat inferior de 7 mm, disposa d'una estructura de cel·les hexagonals inclinades que li 
confereixen una especial elasticitat que facilita i accelera el gest atlètic, especialment el 
moviment de rotació entre el cinquè i primer metatars del suport del peu, així com 
l'augment de la reacció (devolució d'energia) i elasticitat (comoditat) aconseguint minimitzar el 
temps de suport del peu de l'atleta sobre la superfície a cada gambada. Aquest estrat es de 
color gris o negre. 



Compleix els requisits de la Federación Internacional de Atletisme per a la homologació d'una 
instal·lació com CLASE I IAAF 

Instal·lació: La seva unió al terra es realitzarà per mitjà de resines de poliuretà bicomponents, 
de manera que en resulti una superfície completament homogènia i contínua.  

Presentació: Rotllos de diferents longituts i amplades (de 1,22 a 1,60 mts.) depenent de la 
zona de la pista, evitant la inserció de tires de poca amplada i juntes innecessàries. 

Color: A escollir de la carta de colors. 

Certificacions i assajos: Certificat IAAF. Certificat conforme a la Norma Europea UNE EN 
14877:2013. Certificat conforme als requisits de la norma DIN 18035-6:2014 sobre 
contingut de metalls pesats i Carboni Orgànic Dissolt. Certificat de classificació 
mediambiental Greenguard Gold 

S'acreditarà Certificat IAAF, assajos conformes a les normes UNE EN 14877:2013 i DIN 
18035-6:2014 en vigor emesos per laboratoris externs qualificats i certificat Greenguard Gold 



PROCÉS DE INSTAL·LACIÓ 

A) Extesa del material

En primer lloc es realitzarà l'extesa del material, amb la particularitat d'extendre 
únicament el material que es vagi a instal·lar el mateix dia. Les juntes longitudinals 
s'extendran a testa, mentre que les juntes transversals es solaparan entre 10 i 15 cm. 

S'haurà de parar especial atenció en el sentit d'extesa dels rotllos, que s'extendran en el sentit 
de la carrera. 

B) Sanejat de les juntes

Un cop extès el material, es realitza el sanejament de les juntes transversals, en funció dels 
panys que es vagin a instal·lar. 

El sanejat es realitza col·locant un fleix de xapa acerada a mode de guia i tallant el material 
sobrant mitjançant una fulla plana o de ganxo. 



C) Enganxat del paviment

L'enganxat del paviment es realitzarà utilizant resina de poliuretà de dos components. 

S'enrotllarà el pany que es va a enganxar i es procedeix a extendre ladhesiu, utilitzant una 
llana amb dent continu del número 2, deixant sempre un cordó de resina a la part 
longitudinal perquè la junta quedi segellada. 

A continuació es desenrotlla el rotllo i s'enganxa sobre la cola extesa i sobreposant-lo uns 2 
mm. sobre el rotllo anterior, ja enganxat, per excercir pressió a la junta i d'aquesta manera 
ajusti perfectament “a testa”. 

Un cop enganxat el rotllo de paviment es procedeix a col·locar pes sobre les juntes 
(habitualment s'utiltizen maons), per evitar que aquesta s'obri i s'aixequi. És convenient deixar 
la junta una mica tacada de resina per garantitzar el seu segellat. 

3.- MARCATGE I SENYALITZACIÓ 

• PINTAT DE LÍNIES BLANQUES 



Partida alçada de pintat de línies, delimitació de carrers amb pintura específica recomanada 
pel fabricant del paviment sintètic de la pista de color blanc així com de les zones de 
concurs. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Es realitzarà utilitzant màquines especials de pintura. 

1. Es comprovarà que la corda de la pista és de 400 mts. Es realizarà les mides a 
30 cm. De la línia interior del primer carril (sobre el que es situarà la vorada 
d'alumini).

2. Per realitzar les mides es col·loquen puntes d'acer cada 30 cm aproximadament 
a les dues corbes i es medeix utilizant cinta mètrica.

3. La medició es realitza en quatre fases, corresponent cada una d'elles a la 1ª 
recta, 1ª corba, 2ª recta i 2ª corba. Les mides obtingudes a les corbes han de 
ser coincidents entre sí, igual que les obtingudes a les rectes.

4. Es realitza el marcatge de les línies blanques de l'anell. Inicialment es marca 
la línia de la vorada (carril 1 interior) i es copia el següent carril a la  
distància indicada a la normativa IAAF (1,22 +/- 0,01 m.)

5. Aquest procés es repeteix fins a completar el número de carrils de la pista. Així 
mateix es realitza el marcatge dels passadissos de longitud, perxa i javelina. 

• VORADA D'ALUMINI  

Col·locació de la vorada d'alumini anteriorment retirada a la línia interior del primer carril de la 
pista (corda). 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Finalitzada la senyalització de les línies blanques es procedeix a instal·lar la 
vorada d'alumini lacat en blanc. 

Es fixen les grapes d'alumini a terra utilizant tacs expansius de M12 i cargols 
barraquers. Un cop instal·lades les grapes, la vorada d'alumini s'encaixa sobre les 



mateixes, deixant juntes de dilatació. 

• SENYALIZACIÓ DE LA PISTA

Partida alçada de marcat amb pintura específica recomanada pel fabricant del paviment 
sintètic de la pista de diferents colors de senyalització de sortides, zones, pre-zones, etc. així 
com la col·locació de plaques d'alumini amb gravacions indicadores de les línies pintades 
reblades a la vorada d'alumini segons normativa i reglamentació de la Real Federación 
Española de Atletismo. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

1. Un cop instal·lat la vorada es realitza el decalatge de la pista que consisteix a 
marcar totes les proves realitzables sobre la pista segons la normativa IAAF 
i/o RFEA, mitjançant xapes gravables d'alumini col·locades sobre la vorada.

2. Les xapes són fixades a la vorada utilitzant reblons. El decalatge es realitza 
sempre en sentit contrari a la carrera.

3. Un cop finalitzat, es realitza el marcatge sobre la pista de les línies corresponents 
a les diferents proves que s'han marcat sobre la vorada amb les xapes. El 
marcatge de la pista es realizarà respectant la normativa existent respercte als 
diferents colors utilitzats per les diferents proves. 
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PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS PER L'EXECUCIÓ DE
PISTES D'ATLESTISME

1.- REPLANTEIG 

Abans de l'inici de les obres pròpiament anomenades, s'efectuarà un replanteig de la pista d'atletisme 
per situar-la d'acord amb el plànol d'emplaçament. 

Per fer-ho s'utilitzaran aparells de precisió apropiats en aquest cas i es comptarà amb la col·laboració de 
un topògraf diplomat i  especialitzat. L'esmentat topògraf actuarà per compte de l'empresa adjudicatària. 

S'haurà de marcar els centres dels radis de la pista així com els seus eixos principals i totes aquelles 
referències que es considerin necessàries. 

Igualment s'aixecarà un plànol de cotes i nivells inicials abans de procedir a l'excavació per poder ubicar-los 
exactament un cop executada. 

Es marcaran les cotes de referència necessàries a punts que no pateixin variació durant tota l'obra 
perquè puguin servir de suport en cas que es perdin les cotes puntuals. 

Tots els punts que es defineixin durant el replanteig o en posteriors comprovacions, es senyalizaran 
mitjançant estaques de fusta de secció quadrada de 3 x 3 cm., les quals hauran de quedar ben visibles, de 
manera que es pintaran d'un color que destaqui. 

S'utilizarà un distanciòmetre digital per la medició de distàncies, i es prendrà 5 medicions cada vegada i 
s'obtindrà la mitjana aritmètica entre elles. 

S'admetrà un error de 5 mm en aquesta medició i  la que determinin els plànols. 

Un cop realizat el replanteig inicial, es signarà l'acta corresponent per part de la Direcció Facultativa, la 
propietat i el constructor. 

A partir de la signatura de l'esmentada acta començarà a comptar el termini d'execució acordat. 

Entre la signatura del contrate entre la propietat i el constructor i la signatura de l'acta de replanteig no 
podran transcòrrer més de 7 dies naturals, i el constructor haurà d'indicar per escrit el dia previst per efectuar 
el replanteig. 

2.- MOVIMENT DE TERRES 

El  moviment  de  terres,  excavació  o  terraplenat,  es realitzarà amb maquinària apropiada per la seva 
capacitat al volum de les obres a executar. 

El constructor haurà de garantir la substitució immediata de la maquinària, per una altra de les 
mateixes característiques, en casos d'avaries, així com la capacitat tècnica i experiència dels maquinistes. 
En cas de no existir estudi geotècnic del terreny, l'adjudicatari haurà de demanar-lo pel seu compte a 
una empresa homologada a tal efecte i assumir-ne el cost. 



Abans de l'inici del moviment de terres, es farà un reconeixement ocular del terreny que juntament amb 
l'estudi geotècnic donaran les característiques del terreny a excavar. 

En aquest moment, el constructor haurà de donar unes directrius de la maquinària a emprar a cada zona 
(martells, bulldozers, pales excavadores, retros, etc.).

Un cop realitzada l'excavació, es tornarà a aixecar un plànol del resultant, per, juntament amb el pla inicial, 
poder ubicar realment l'excavació executada.

Excepte causes degudament justificades (flonjalls, mines, etc.) no s'admetrà un excés major del 10% amb 
relació al mesurament del projecte.

Qualsevol excés superior a l'admès anirà a càrrec del constructor.

Abans de prosseguir amb les obres, s'efectuaran assaigs de densitats mitjançant plaques de càrrega 
almenys en 6 punts diferents del terreny.

Aquests assajos han d'estar sempre per sobre del 95%.

El constructor facilitarà a la propietat ia la Direcció Facultativa la còpia del resultat dels assaigs per al seu 
coneixement i aprovació.

En el cas que els assajos resultessin negatius, es procedirà a la compactació del sòl fins a aconseguir els 
nivells citats i aleshores es tornarà a realitzar els controls per a la seva comprovació.

La Direcció Facultativa indicarà al constructor a través del Llibre d'Ordres, l'acceptació de l'excavació per 
poder prosseguir les obres.

A les zones on hagués de procedir-se al terraplenat, el constructor haurà d'indicar el tipus de terra a utilitzar 
així com la seva composició perquè sigui admesa.

3.- DRENATGE 

La xarxa de drenatge serà interior a l'anell i estarà composta dels següents elements: 

Canaleta 

Es col·locarà una canaleta de formigó polímer prefabricada de 14 cm d'ample, 14'6 cm d'alt i 1 m de 
longitud amb un diàmetre interior de 12 cm i ranura a la part superior sense pendent, sobre fonament 
de formigó H-200 de consistència plàstica i àrid de 20, de 50 x 15 armat amb malla electrosoldada 15 
x 15 x 0.6 i morter, deixant una rigola de formigó H-200 de 15 cm d'amplada per la part interior del 
terreny de joc, la qual haurà de quedar anivellada a la mateixa cota que la segona capa d'aglomerat 
asfàltic, servint de guia per a l'estenedora d'aglomerat.

La canaleta portarà a cada 25 m aproximadament, una arqueta de les mateixes característiques i 
material que aquella però de 50 cm de llarg i 60 de profunditat, proveïda d'una cistella extraïble per a 
neteja.



Col·lectors de PVC 250 

Es col·locarà paral·lel a la canaleta i si pot ser per la part exterior del camp d'herba interior a la pista. 
Aquest tub anirà dins d'una rasa de 40 x 80 (profunditat mínima), amb una base de sorra per garantir 
el suport i un pendent mínim del 1.5%. La resta de la rasa s'omplirà amb zahorra.

En ambdós extrems del col·lector, així com en el punt mig d'aquest, es construiran arquetes 
registrables de 60 x 60 de maó Gero, fratasadas interiorment i amb base de solera de formigó de 15 
cm amb mallat 15 x 15 x 0.6.

Les arquetes de la canaleta es connectaran mitjançant tub de PVC 160 i peces especials de 
connexió, a aquest col·lector.

Col·lector de PVC 350 (Teula) 

Aquest tub es col·locarà des de la/es arqueta/es finals del col·l ector i evacuarà la xarxa general.
El pendent serà del 1.5% mínim i es col·locarà en una rasa de 60 cm d'ample amb llit de formigó 
H-200 de consistència plàstica i àrid de 20 H-200 fins a la meitat del tub.

Rases 

Les rases per a allotjament dels diferents col·lectors, així com totes aquelles que s'haguessin de 
realitzar per a altres serveis (reg, enllumenat, etc), s'executaran per mitjans mecànics amb pala 
retroexcavadora apropiada. En cas que s'utilitzessin posteriorment per a reemplenar es deixarà les 
terres al marge, si no, es carregaran directament sobre un camió per al seu transport. Es netejarà el 
fons i es comprovarà el pendent cada 5 m. Els cantells hauran de quedar bé perfilats i nets de 
materials que poguessin caure en la rasa.

La sorra que s'utilitzi per a la base, ha de ser neta, de tipus silici i amb una granulometria màxima de 1.5 
mm.
El material utilitzat en el farciment de la resta de la rasa, serà el mateix al que es defineix per a la capa 
de zahorra. La compactació es realitzarà utilitzant un compactador mecànic manual.

4.- SUB-BASE GRANULAR (CAPA ZAHORRAS) 

Aquesta capa, també anomenada "capa suport no aglomerada" té com a objectiu donar estabilitat i suport al 
futur paviment sintètic de la pista.

Aquesta capa tindrà un gruix uniforme mínim de 20 cm i els pendents que es defineixen als plànols. 
Excepcionalment ,aquest gruix pot ser menor, si la base existent satisfà els requisits que es demanen d'aquesta 
capa. En cas contrari, haurà de ser major. En el cas que el gruix sigui superior a 25 cm, s'haurà d'executar per 
tongades. 

ESPECIFICACIONS: 
TIPUS DE MATERIAL: Es farà servir eles denominades "zahorras artificials" que estan constituïdes per 
una barreja d'àrids, totalment o parcial picats, i amb una granulometria de tipus continu.

Els materials procediran de trituració de pedra de pedrera o grava natural, en aquest cas la fracció 
retinguda pel tamís 5 UNE haurà de tenir, com a mínim, un 50% en pes d'elements picats que presentin 
dues cares, o més, de fractura .

L'àrid es compondrà d'elements nets, sòlids i resistents, d'uniformitat raonable, exempts de pols, brutícia, 
argila o altres matèries estranyes.. 



CONDICIONS GEOMÈTRIQUES: El gruix mínim d'aquesta capa ha de ser de 30 cm, però s'haurà 
d'augmentar el que sigui necessari per assolir les qualitats mecàniques que es demanen.
El pendent superficial serà la que es defineix en els plànols (1% transversalment i 1% o longitudinalment) 
i haurà de quedar paral·lela a la del paviment sintètic de la pista.
La tolerància màxima planimètrica d'aquesta capa suport serà de + / - 9 mm. mesurada sota regla de 3 m 
en qualsevol punt i direcció i no ha d'haver sots majors de 10 mm.

QUALITAT: El coeficient de desgast, mesurat per l'assaig de Los Ángeles segons la Norma Nlt - 149/72, 
serà inferior a treinta-cinc (35). 

PLASTICITAT: El material serà no plàstic. La fracció cernida pel tamís 0.4 UNE tindrà un límit líquid (LL) 
de menys de vint-i-cinc (25) i un Índex de Plasticitat (IP) de menys de sis (6). L'equivalent de sorra serà 
superior a trenta (30).
Les anteriors determinacions es faran d'acord amb les Normes d'assaig NLT-105/72, NLT-106/72 i 
NLT-113/72.

QUALITATS MECÀNIQUES: Sobre la superfície d'aquesta capa suport s'haurà d'afegir un "mòdul de 
deformació E" igual o major que 800 Kg / cm2. En el cas de paviments que estiguin sotmesos a majors 
esforços dels normals a causa d'un ús extraesportiu, es necessitaran un "mòdul de deformació E" igual o 
major de 1.200 Kg / cm2. L'assaig es realitzarà d'acord amb l'estipulat en l'Art. 2.2.2.
El "grau de compacitat" mínim serà de 0.98.

GRAU DE PERMEABILITAT: Si el subsòl i la infraestructura és impermeable, els materials han de tenir 
un valor d'absorció K igual o major a 0.1 cm / seg. determinat segons la Norma DIN 18035-5. Si el subsòl 
i infraestructura és permeable, els materials han de tenir un valor d'absorció K igual o major a 0.01 cm / 
seg.

RESISTÈNCIA A LES GELADES: És vàlida quan la proporció en pes de l'àrid que passa pel garbell de 8 
mm, no supera el 4%, després de la submissió de la capa a una prova-assaig de gelada-desglaç. El 
contingut de partícules menors de 0.02 mm. serà com a màxim del 5% en pes.

CONDICIONS DE L'EXECUCIÓ. CONTROLS  D'OBRA 

Preparació de la superficie existent. 

La capa suport no aglomerat no s'estendrà fins que s'hagi comprovat que superfície sobre la que ha d'assentar-
té la densitat deguda i les rasants indicades en els Plànols, amb les toleràncies establertes en el present Plec. 
Si en aquesta superfície hi ha irregularitats, que excedeixin de les esmentades toleràncies, es corregiran, 
d'acord amb el que es prescriu en la unitat d'obra corresponent a aquest Plec.

Preparació del material 

El procediment de preparació del material haurà de garantir el compliment de les condicions granulomètriques i 
de qualitat exigides. Això exigirà normalment la dosificació en central.

Extesa d'una tongada 

Un cop comprovada la superfície d'assentament de la tongada, es procedirà a l'extesa d'aquesta. Els materials 
prèviament barrejats seran estesos, prenent les precaucions necessàries per evitar la seva segregació o 
contaminació, en tongades de gruix uniforme, prou reduït perquè, amb els mitjans disponibles, s'obtingui en tot 



el gruix el grau de compactació exigit. Després d'estendre la tongada es procedirà, si cal, a la seva humectació. 
El contingut òptim d'humitat es determinarà a obra, a la vista de la maquinària disponible i dels resultats que 
s'obtinguin en els assaigs realitzats. En el cas que fos necessari afegir aigua, aquesta operació s'efectuarà de 
manera que la humectació dels materials sigui uniforme. El subministrament i estesa del material es farà de 
forma i manera que les rodes dels camions i els suports de qualsevol tipus de maquinària no produeixin solcs en 
la infraestructura (o capa filtrant). Seguint aquest criteri es tindrà cura al màxim que la manipulació amb 
maquinària no produeixi efectes perniciosos durant l'estesa i anivellament.

Compactació de la tongada 

Un cop aconseguida la humectació més convenient, es procedirà a la compactació de la zahorra, la qual es 
continuarà fins a aconseguir una densitat igual com a mínim a la que correspon al percentatge (%) de la 
màxima obtinguda en l'assaig Pròctor modificat, que es s'assenyala a continuació:

El cent per cent (100%) en capes de bases per a tràfics pesat i mig. El 
noranta-vuit per cent (98%) en capes de base per a trànsit lleuger. 
L'assaig Pròctor Modificat es realitzarà segons la Norma NLT-108/72.

Les zones que per la seva reduïda extensió, el seu pendent, o la seva proximitat a obres de fàbrica no 
permetin l'ocupació de l'equip que normalment s'estigués utilitzant, es compactaran amb els mitjans 
adequats per al cas, de manera que les densitats que s'aconsegueixin no siguin inferiors a les obtingudes en 
la resta de la capa suport no aglomerada. El piconat s'executarà longitudinalment, començant per les vores 
exteriors, progressant cap al centre, i solapant-se en cada recorregut un ample no inferior a un terç (1/3) de 
l'element compactador. L'acabat final s'efectuarà utilitzant rodets estàtics. No s'estendrà cap tongada mentre 
no hagin estat realitzades l'anivellament i comprovació del grau de compactació de la precedent.

Les especificacions han de comprovar-se en el moment de la recepció d'aquesta capa Suport no 
aglomerada i immediatament abans de la col·locació de les capes superiors del paviment.

Primordialment s'ha de comprovar el compliment de l'Anàlisi granulomètric, la Plasticitat i la Densitat Aparent 
per esbrinar el grau de compacitat.

Únicament en casos extrems segons el parer del facultatiu director s'examinarà la resistència a les gelades 
segons l'Art. 4.2.5.

Les comprovacions es realitzaran en tots aquells punts o zones que facin sospitar el no compliment de les 
especificacions exigides.

En qualsevol cas, hi haurà un mínim de comprovacions en relació a la superfície, la magnitud de la qual 
podrà ser variada pel Tècnic Director de les obres.

S'extrauran mostres per comprovar la granulometria i si aquesta no fos la correcta, s'afegiran nous materials 
o es barrejaran els estesos, fins que compleixi l'exigida.

La comprovació de les Condicions geomètriques es regirà al següent: es disposaran estaques de refinament 
per comparar la superfície acabada amb la de Projecte passant pels caps de les estaques anivellades al 
mm.

Tots aquells punts o zones que no compleixin les verificacions exigides, hauran de reparar-se 
convenientment a continuació.



Només llavors el tècnic director, d'acord amb el Contractista, recepcionarà la capa suport drenant i es podrà 
iniciar la següent capa.

Limitacions de l'execució.

Les capes de zahorra artificial s'executaran quan la temperatura ambient, a l'ombra, sigui superior a dos 
graus centígrads (2ºC) i s'haurà de suspendre els treballs quan la temperatura descendeixi per sota d'aquest 
límit.

Sobre les capes en execució es prohibirà l'acció de tot tipus de trànsit, fins que no hagi completat la seva 
compactació. Si això no és factible, el tràfic que necessàriament hagi de passar sobre elles es distribuirà de 
manera que no es concentrin petjades de rodades a la superfície. El Contractista serà responsable dels 
danys originats per aquesta causa, havent de procedir a la reparació dels mateixos d'acord amb les 
indicacions del director.

5.- CAPA SOPORT AGLOMERADA

GENERALITATS

Conceptes

S'anomena capa suport aglomerada a la superior de les dues que tenen com a funció donar estabilitat al 
suport del paviment amortidor. Aquesta capa conté un material aglomerant que li dóna lligam. Ha d'oferir una 
superfície adequada per a la col·locació del revestiment sintètic.

El paviment amortidor del tipus prefabricat és, almenys, al nivell superior d'aquesta capa suport aglomerada i 
ha de ser de gra tancat per tal d'aconseguir una capa impermeable que impedeixi l'acció de l'aigua entre 
capa suport i paviment.

Capes constituents

Primerament es procedirà a fer una capa d'imprimació a la base de 1.5 Kg / m2 d'emulsió asfàltica àcida 
amb un 55% de betum, seguida d'un reg de sorra a raó de 4 a 5 l / m2. Seguidament i segons el procediment 
de construcció adoptat en relació amb el tipus de revestiment que se situï es col·locaran dues capes 
d'aglomerat asfàltic en calent i dues capes de reg asfàltic. Es defineix com aglomerat asfàltic en calent la 
combinació d'àrids i un lligant bituminós per aconseguir-ho, per a això es necessita escalfar prèviament els 
materials.

ESPECIFICACIONS 
(PROCEDIMENT AMB GRA TANCAT I AGLOMERAT ASFÀLTIC)

A) Capa inferior

Condicions geomètriques

El gruix mínim d'aquesta capa serà de 40 mm. depenent del gra màxim de la barreja.

Els pendents de la superfície quedaran determinats en els Plans sent paral·leles a les de la 
superfície del revestiment sintètic en cas de paviments impermeables.



La superfície d'aquesta capa suport tindrà una tolerància màxima al treure els perfils amb el nivell de +/- 6 
mm. sobre la magnitud de l'espessor previst.
La uniformitat superficial es mesurarà en qualsevol sentit i direcció amb la regla de 3 m. sota la qual no ha
d'haver sots majors de 3 mm.

Materials de composició 

S'han d'emprar materials que satisfacin els requisits que s'exigeixen en la construcció d'autopistes.

Els àrids constituents hauran de ser materials d'al·luvió o de roca massiva, havent de tenir la barreja almenys 
un 80% d'àrid de trituració. El diàmetre del gra ha d'estar comprès entre 0 i 19 mm. màxim, la corba 
granulomètrica ha de regir-se pels següents diàmetres i percentatges en pes respectius de pas pel sedàs.

19    mm ........................................................................................................................................ 100% 
12.7 mm  ................................................................................................................................ 80 - 100% 
  9.5 mm  .................................................................................................................................... 70-90% 
  4.7 mm ..................................................................................................................................... 55-70% 
  2.4 mm ..................................................................................................................................... 35-50% 
  0.6 mm. .................................................................................................................................... 18-29% 
  0.3 mm ..................................................................................................................................... 13-23% 
  0.1 mm ....................................................................................................................................... 8-16% 
  0.07 mm  ...................................................................................................................................... 4-8% 

La substància aglomerant serà un betum de qualitat i factor de penetració variables (B60-80), segons les 
regions climàtiques. A majors temperatures, s'haurà d'utilitzar betum de menor factor de penetració. La 
proporció del betum a la mescla haurà d'estar situada entre el 3.5 i el 7%.

Qualitats mecàniques

Es regiran en la seva totalitat pel que s'exigeix per la capa superior.

B) Capa superior

Condicions geomètriques

El gruix d'aquesta capa serà de 30 mm, depenent del diàmetre màxim de gra de la mescla. Aquesta capa 
serà homogènia, plana i exempta totalment de sots, bonys i depressions amb les toleràncies que a 
continuació s'indiquen. Els pendents de la superfície quedaran determinades en els plànols, sent paral·leles 
a les de les superfície del paviment sintètic impermeable.

La superfície d'aquesta capa suport tindrà una tolerància màxima al treure els perfils amb el nivell de +/-3mm 
sobre la magnitud de l'espessor previst.

La uniformitat superficial es mesurarà en qualsevol sentit i direcció amb la regla de 3 m sota la qual no hi ha 
d'haver fletxes superiors a 3 mm.

Les desigualtats en forma de graó no han de sobrepassar 0,5 mm.

Materials de composició 

S'han d'emprar materials que satisfacin els requisits que s'exigeixen en la construcció d'autopistes.



Els àrids constituents seran de procedència rocosa massiva, de preferència calcària, silicocalcari calcària o 
porfírica. Es podrà admetre un màxim del 10% de sorra de riu.

El diàmetre del gra ha d'estar comprès entre 0.07 i 9.5 mm. màxim. La corba granulomètrica ha de regir-se 
pels següents diàmetres i percentatges en pes respectius de pas pel sedàs.

12.7  mm ....................................................................................................................................... 100% 
  9.5  mm .................................................................................................................................. 80-100% 
  4.7  mm .................................................................................................................................... 55-70% 
  2.4  mm .................................................................................................................................... 35-50% 
  0.60 mm ................................................................................................................................... 18-29% 
  0.30 mm ................................................................................................................................... 13-23% 
  0.14 mm. .................................................................................................................................... 8-16% 
  0.07 mm ....................................................................................................................................... 4-8% 

La substància aglomerant serà un betum de qualitat i penetració variable (B 80-100), segons les regions 
climàtiques. A major temperatura s'haurà d'utilitzar betum de menor factor de penetració. El contingut 
d'espai-buit de la barreja serà de l'1 al 3.

La proporció del betum a la mescla haurà d'estar situada entre el 3 i el 6%.

Qualitats mecàniques.

Sobre la superfície de la capa superior, s'haurà d'aconseguir un "Mòdul de deformació" semblant a l'estipulat 
per a la Capa Suport no aglomerada.

El "grau de compacitat" mínim serà de 0.98 quan la instal·lació de la capa es realitzi mecànicament i de 0.96 
quan es realitzi a mà.

CONDICIONS DE LA EXECUCIÓ. CONTROLS D'OBRA.

Preparació de la superficie existent 

La capa suport aglomerada no s'estendrà fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la qual ha 
d'assentar té la densitat deguda i les rasants indicades en els Plànols, amb les toleràncies establertes en el 
present Plec. Si en aquesta superfície hi ha irregularitats, que excedeixin de les esmentades toleràncies es 
corregiran d'acord amb el que es prescriu en la unitat d'obra corresponent a aquest plec.

El subministrament i estesa del material es farà de forma i manera que les rodes de camions els suports de 
qualsevol tipus de maquinària no produeixin solcs a la Capa suport no aglomerada.

L'anivellament haurà de ser extremadament acurat, mantenint-se els nivells exigits fins i tot després de la 
compactació.

La cota final de cada capa es materialitzarà en les vores interior i exterior amb maquinària d'aplicació 
asfàltica en calent adoptant el sistema automàtic d'anivellament que es determini fixant uns nivells cada 20 
m. a banda i banda de la pista.

El estès es realitzarà normalment en passades longitudinals d'ample 5 m.



La compactació s'ha de fer de manera que s'evitin les fissures, esquerdes o qualsevol altre tipus de 
deformació. Es realitzarà amb cilindre o amb corró "tàndem" de llantes metàl·liques llises o amb tres 
elements d'un pes comprès entre 6 o 10 T.

Es començarà la compactació a partir de la vorada interior de la pista, i avançarà cap a l'exterior. S'evitarà 
totalment que la pista presenti un perfil còncau.

Compactada inicialment la capa inferior, es realitzarà un control amb la regla de 3 m. en el nombre mínim de 
punts, per tal de poder corregir manualment els defectes que es produeixin, estant encara l'aglomerat calent.

Es finalitzarà la compactació, donant una passada de corró de llanda pneumàtica a una temperatura superior 
a 80 º C. en primera capa, estant l'ús d'aquest no recomanat per a la segona evitant la formació de solcs.

Les juntes de treball han de fer amb cura per assegurar un entroncament net i perfecte, així com per 
conservar-hi les condicions geomètriques i mecàniques exigides.

S'hauran d'eliminar totes les empremtes produïdes pels suports dels rodets compactadors, anivellant 
aquestes marques si cal.

Les comprovacions es realitzaran almenys en tots aquells punts o zones que facin sospitar el no compliment 
de les especificacions exigides.

Hi ha d'haver un nombre mínim de comprovacions en relació amb la superfície la magnitud de la qual podrà 
ser variada pel Tècnic Director de les obres.

La comprovació de les condicions geomètriques haurà de complir els requisits següents:

 Es regarà intensament la superfície de la capa superior de l'aglomerat asfàltic, cinc minuts després, la 
totalitat de l'aigua ha d'haver estat evacuada gràcies a les pendents, sense que hi pugui haver bassals 
en cap punt.

 Es passaran nivells en direcció de línia màxima de pendent, prenent cotes de la forma següent: per a la 
capa inferior, un a 30 cm. de l'extrem interior de la caixa excavada, per a la capa superior, un a 30 cm. 
de l'extrem interior, una altra al centre, i una tercera a 30 cm. de l'extrem exterior.

 Els mesuraments amb la regla de 3 m. s'efectuaran en qualsevol punt i direcció.

 En aquells punts que resten dubtosos després de les comprovacions anteriors, s'utilitzarà un nivell de 
paleta, de 30 cm. de longitud.

 Les especificacions exigides, hauran de comprovar-se en el moment de la recepció d'aquesta Capa 
suport aglomerada i immediatament abans de la col·locació del revestiment.

 Primordialment s'ha de comprovar el compliment de l'Anàlisi granulomètric de l'àrid, el Percentatge de 
substàncies aglutinant i la Densitat Aparent. 

Totes aquelles zones en què hi hagi llomes o depressions de dimensions superiors a les tolerades o 
no es compleixi alguna de les altres especificacions, s'hauran de retallar o fresar i substituir-se per una nova 
barreja aglomerada que es procedirà a compactar de nou, comprovant-a continuació.



Només llavors el tècnic director d'acord amb el Contractista recepcionarà la Capa Suport 
aglomerada i es podrà iniciar la següent capa.

Abans d'iniciar la instal·lació / enganxat del paviment i acabada l'execució de la capa asfàltica cal 
deixar transcórrer aproximadament 15 dies per a la decantació dels olis i betums de la mateixa.

6.- CANALETA 

CARACTERÍSTIQUES 

Es col·locarà a l'interior de la pista (segons Pla), serà de formigó polímer prefabricada de 14 cm 
d'ample, 14,6 cm. d'alt i 1 m de longitud amb un diàmetre interior de 12 cm i ranura a la part superior sense 
pendent Totes les peces seran encadellades.

COL·LOCACIÓ 

Sobre un fonament de formigó de 20 cm, es col·locaran les peces, anivellades 1 a 1 mitjançant raig 
làser, fent una rigola interior de formigó de 15 cm d'ample, la qual quedarà a la mateixa alçada de la cara 
superior de la canal, de manera que un cop col·locat el paviment amortidor, aquest arribi fins a la ranura de 
la canaleta.

Es col·locaran intercalats cada 25 m aprox. 10 sorrals, de les mateixes característiques que la 
canaleta, de 60 cm d'alçada, i amb cistella extraïble, connectats mitjançant peça de connexió especial amb 
tub PVC 160, al col·lector de 250.

No s'admetran peces desalineades, desnivellades o trencades, tenint especial cura en què la 
canaleta quedi neta de restes de l'obra.

7.- VORADA 

CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL 

Es col·locarà en el perímetre de la pista així com a l'exterior (fons camp d'herba interior i exterior del 
passadís de longitud i triple) de les zones de concursos i seran de formigó del tipus IKA / T - 2 o similar, i 
hauran de complir les condicions següents:

- La resistència a la flexió no serà inferior a 75 Kg / cm2.
- La resistència a la pressió no serà inferior a 400 Kg / cm2.
- Les dimensions de les peces seran constants, i es rebutjaran aquelles que presentin bombaments 

o desquadraments aparents. 
- Les peces hauran de tenir una longitud d'1 m i la secció serà de 12 / 15 x 20/25.

COL·LOCACIÓ 

Es col·locarà Es col·locarà sobre fonament de formigó corregut H-200 de consistència plàstica i 
àrid de 20, amb malla electrosoldada 15 x 15 x 0.6, d'amplada 50 cm. i 20 cm. de gruix.

S'anivellaran peça a peça amb aparells de mesura de precisió, havent de quedar la cara superior de 
la vorada a nivell de l'acabat de les capes d'aglomerat asfàltic.



El pendent de la vorada serà l'especificada en Pla i es prendrà en referència a les cotes de nivell de 
les canaletes

La vorada podrà portar també una rigola de les mateixes característiques a la definida per a la 
canaleta.

En la part corresponent a l'accés de vehicles d'obra al terreny de joc aquesta rigola serà de 50 cm 
d'ample a banda i banda de la vorada (o de la canaleta) i tindrà una longitud de 3.5 m.

8.- CONSTRUCCIONS ESPECÍFIQUES 

CONSTRUCCIÓ DE RÍA D'OBSTACLE 

Unitat de construcció de ria per a carrera d'obstacles segons plànols, mitjançant excavació per a 
l'obertura de buit per mitjans mecànics, emmacat de pedra, encofrat i formigonat inclosa part proporcional 
d'armadura metàl·lica així com subministrament i instal·lació de l'obstacle de fusta i suports del mateix 
regulables en alçada amb Certificat d'Homologació d'acord amb la Normativa de la Federació Internacional.

Realització de boca d'ompliment i desguàs i col·locació de doble paviment sintètic a la zona de 
caiguda. Mesures complint la normativa IAAF.

CONSTRUCCIÓ FOSA DE CAIGUDA PER EL SALT DE LONGITUT I TRIPLE 

Unitat de construcció de fossa de caiguda per a salt de longitud i triple (segons plànol) 
reglamentaris segons norma IAAF, mitjançant excavació per mitjans mecànics, formació de parets amb bloc 
o maó coronat per vorada de jardineria, el paviment es farà arribar fins a la mateixa vora .

Farciment del mateix amb sorra fina en un 70%, sorra mitjana en un 20% i serradures en un 10%, i 
ha de quedar el nivell a la mateixa cota de la taula de batuda.

Mesures especificades en pla complint la normativa IAAF. 

CONSTRUCCIÓ CERCLES LLANÇAMENT PES 

Unitat de construcció de cercles per a llançament de pes reglamentaris de 2,135 mts. de diàmetre.

Un cop estesa la capa completa asfàltica es picarà d'asfalt i es realitzarà un emmacat de pedra i 
solera de formigó amb terminació fina, armada, amb 6 tubs de drenatge de 15 x 200 per a desguàs enrasats 
amb la superfície de formigó fins al terreny natural incloent el subministrament i la col·locació de cercle 
metàl·lic amb Certificat d'Homologació d'acord amb la Normativa de la Federació Internacional.

CONSTRUCCIÓ CERCLE TANGENT LLANÇAMENT DISC/MARTELL 

Unitat de construcció de cercles per a llançament tangencial o concèntric (segons plànol) de Disc i 
Martell reglamentaris de 2,135 mts. de diàmetre per al Martell i 2,50 per al Disc.

Un cop estesa la capa completa asfàltica es picarà d'asfalt i es realitzarà emmacat de pedra i solera 
de formigó amb terminació fina, armada, amb 6 tubs de drenatge per cercle de 15 x 200 per a desguàs 
enrasats amb la superfície de formigó fins al terreny natural incloent el subministrament i col·locació de 
cercles metàl·lics amb Certificat d'Homologació d'acord amb la Normativa de la Federació Internacional.



CONSTRUCCIÓ SABATES ANCORATGE GÀBIA LLANÇAMENT

Obertura per mitjans mecànics de forat quadrat previ replanteig dels mateixos en zona de concurs 
segons plànol.

Construcció de 7 sabates de formigó H-200 de 0,80 cms. de fons per 1,50 d'ample amb mallat de 
barra coarrugada de 16 mm. a la part baixa i quadrat de 170 x 170 mm. inclòs empresonat en els mateix 
d'ancoratges de PVC per a pals de la gàbia de llançament. S'observarà especial cura en instal·lar aquests 
perfectament anivellats i a plom.

9.- PAVIMENT SINTÈTIC PREFABRICAT DE LA PISTA
CARACTERÍSTIQUES 

Paviment Esportiu per exteriors, certificat IAAF 

Paviment sintètic prefabricat, calandratge i vulcanitzat de 13,5 mm. de gruix constant amb un 
coeficient d'absorció d'energia (KA) garantit del 38% tipus SPORTFLEX SUPER X 720 o similar. Compost de 
goma polisoprènica estabilitzada, càrregues minerals, vulcanitzants, estabilitzants i pigments colorants. 
Conformat per dos estrats amb diferents característiques biomecàniques vulcanitzats entre si en calent 
constituint un sol paviment homogeni exempt de PVC i halògens tòxics (clor, fluor, etc ...).

La superfície o estrat superior és de 6,5 mm i té una impressió tipus "PISTA", antilliscant, tant en 
sec com en mullat, antireflectant, pigmentada en la seva totalitat en color homogeni i que facilita, pel seu 
disseny, l'evacuació d'aigües . El gravat d'aquesta impressió es realitza en el propi procés de producció no 
contenint elements afegits o adherits.

L'estrat inferior de 7 mm, disposa d'una estructura de cel·les HEXAGONALS inclinades que li 
confereixen una especial elasticitat que facilita i accelera el gest atlètic, especialment el moviment de rotació 
entre el cinquè i primer metatars del suport del peu, així com augmentant la reacció (devolució d'energia) i 
elasticitat (comoditat) aconseguint minimitzar el temps de suport del peu de l'atleta sobre la superfície en 
cada gambada. Aquest estrat és de color gris o negre.

Instal·lació: La seva unió a terra es realitzarà per mitjà de resines de poliuretà bicomponents, resultant una 
superfície completament homogènia i contínua.

Presentació: Rotllos de diferents longituds i amplades (d'1,22 a 1,60 mts.) Depenent de la zona de pista 
evitant la inserció de tires de poc ample i juntes innecessàries.

Color: A escollir de la carta de colors. 

Classificació: El paviment compleix els requisits de la Federació Internacional d'Atletisme per a 
l'homologació d'una instal·lació com CLASSE I IAAF amb la Norma Europea UNE EN 14877: 2013.

S'acreditarà Certificat IAAF del producte i UNE EN 14877:2013 en vigor. 



PROCÉS DE INSTAL·LACIÓ 

A) Extesa del material

En primer lloc es realitzarà l'estès del material, amb la particularitat d'estendre únicament el material que 
s'hagi d'instal·lar en el mateix dia. Les juntes longitudinals s'estendran a testa, mentre que les juntes 
transversals es solaparan entre 5 i 10 mm.

S'ha de prestar especial atenció al sentit de estès dels rotllos, que haurà de ser el de la carrera i amb la 
inclinació de la cel·la en el mateix.

B) Sanejament de les juntes

Un cop estès el material, es realitza el sanejat de les juntes transversals, en funció dels panys que es vagin a 
instal·lar.

El sanejat es realitza col·locant un fleix de xapa acarada a manera de guia i tallant el material sobrant 
mitjançant una fulla plana.

C) Enganxat del paviment

L'enganxat del paviment es realitzarà utilitzant resina de poliuretà de dos components.

S'enrotlla el pany que es va a enganxar i es procedeix a estendre l'adhesiu, utilitzant per a això una plana 
amb dent continu del número 2, deixant sempre un cordó de resina a la part longitudinal perquè la junta 
quedi segellada.

A continuació es desenrotlla el rotllo, pegant sobre la cua estesa i sobreposant-uns 2 mm sobre el rotllo 
anterior, ja enganxat, per exercir pressió en la junta i d'aquesta manera aconseguir un ajust perfecte "a 
testa".

Un cop enganxat el rotllo de paviment es procedeix a col·locar pes sobre les juntes (habitualment s'utilitzen 
maons o llambordes), per evitar que aquesta s'obri i s'aixequi fins a la polimerització de la resina que triga 
aproximadament 8 hores. En les juntes de cap s'ha de posar el doble o triple de pes que en les transversals 
per compensar la tendència del rotllo a enrotllar. És convenient deixar la junta una mica tacada de resina per 
garantir el seu segellat.

Finalment es procedeix a retirar el pes, netejar les juntes quedant el paviment a punt per ser senyalitzat.

10.- EQUIPAMENT ESPORTIU
TAULES DE BATUDA SALT LONGITUT I TRIPLE 

Subministrament i col·locació de taules de batuda per a salt de longitud i triple composta de suport 
metàl·lic, taula de batuda i tapa.

Un cop estesa la capa completa asfàltica es picarà d'asfalt, realitzant-se una solera de formigó i 
empresonant la primera peça de la taula (suport metàl·lic).



Es subministrarà la pròpia taula de batuda composta de armadura metàl·lica amb taula de batuda i 
taula solta per a la col·locació de la plastilina així com de tapa que serà instal·lada en treure l'anterior la qual 
es recobrirà amb el mateix material sintètic de la pista.

La taula de batuda disposarà de Certificat d'Homologació d'acord amb la Normativa de la Federació 
Internacional.

CAIXETINS DE PERXA

Subministrament i col·locació de caixetí de perxa composta de caixetí metàl·lic i tapa. 

Un cop estesa la capa completa asfàltica es picarà d'asfalt, i es realitzarà una solera de formigó i 
empresonant la primera peça (caixetí metàl·lic)

Es subministrarà la tapa la qual es recobrirà amb el mateix material sintètic de la pista. 

El caixetí disposarà de Certificat d'Homologació d'acord amb la Normativa de la Federació 
Internacional.

CONTENIDOR DE PES 

Subministrament i col·locació de contenidor de pes instal·lat mitjançant cargols a la zona 
confrontant al cercle metàl·lic sobre la superfície de la pista.

Fabricat en fusta laminada i mecanitzat per a la seva fixació, pintat amb pintura especial d'exteriors.

Disposarà de Certificat d'Homologació d'acord amb la Normativa de la Federació Internacional. 

GÀBIA PROTECCIÓ LLANÇAMENT DISC I MARTELL 

Subministrament i col·locació de gàbia per a protecció de llançaments de Disc i Martell, fabricada 
en alumini. Composta de 7 pals verticals, 3 d'ells amb una alçada lliure de 7 mts. i la resta de 10 mts., dotats 
cadascun d'un cabestrant per accionar manualment el sistema d'elevació de l'estructura que suporta la 
xarxa.

Aquesta estarà composta de 9 travessers reforçats interior i exteriorment. Comptarà amb dues 
portes rectangulars abatibles d'alumini de 2 mts. amb dos cabrestants cadascuna aconseguint aquestes una 
alçada de 10 mts. cadascuna anirà dotada de dues rodes giratòries amb fre.

Disposarà de Certificat d'Homologació d'acord amb la Normativa de la Federació Internacional. 

XARXA DE GÀBIA DE PROTECCIÓ

Subministrament i instal·lació de xarxa per a gàbia de protecció de llançament de Disc i Martell, 
armada en el seu perímetre amb cap de 6 mm. i confeccionada amb trena de niló de 3,5 mm. de diàmetre i 
malla de 44 x 44 mm. complint el reglament de la Federació Internacional.



11.- MARCATGE I SENYALITZACIÓ 

PINTAT DE LÍNIES BLANQUES 

Unitat de pintat de línies, delimitació de carrers en pintura específica recomanada pel fabricant del 
paviment sintètic de la pista de color blanca així com de zones de concurs.

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Es realizarà utilitzant màquines especials de pintura. 

1. Es comprovarà que la corda de la pista és de 400 mts. Realitzant les mesures a 30 cms. De 
la línia interior del primer carrer (sobre la qual se situarà la vorada d'alumini).

2. Per realitzar les mesures es col·loquen puntes d'acer cada aproximadament 30 cms. En les 
dues corbes i es mesura utilitzant cinta mètrica.

3. El mesurament es realitza en quatre fases, corresponent cadascuna d'elles a la 1ª recta, 1ª 
corba, 2ª recta i 2ª corba. Les mesures obtingudes en les corbes han de ser coincidents 
entre si igual que les obtingudes en les rectes.

4. Es realitza el marcatge de les línies blanques de l'anell. Inicialment es marca la línia de la 
vorada (carrer 1 interior) i es copia la següent carrer a la distància indicada a la normativa 
IAAF (entre 1,22 i 1,25 m.)

5. EAquest procés es repeteix fins a completar el nombre de carrers de la pista. Així mateix es 
realitza el marcatge dels passadís de longitud, perxa i javelina. 

VORADA D'ALUMINI 

Subministrament i col·locació en la línia interior del primer carrer de la pista (corda) de vorada 
d'alumini extrusionat de 50 x 50 mm. en trams rectes i corbs segons les mesures de la pista amb cants 
superiors arrodonits unit per peces especials distanciades 1 m a terra i al propi vorada d'aquesta manera 
desmuntable a la zona de ria i prolongació del passadís de javelina.   

Disposarà de Certificat d'Homologació d'acord amb la Normativa de la Federació Internacional.

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Conclosa la senyalització de línies blanques es procedeix a instal·lar la vorada d'alumini lacat en 
blanc.

Es fixen les grapes d'alumini a terra utilitzant tacs expansius de M12 i cargols barraquers. Un cop 
instal·lades les grapes, la vorada d'alumini és encaixat sobre les mateixes, deixant juntes de dilatació.

SENYALIZACIÓ DE PISTA 

Unitat de marcat en pintura específica recomanada pel fabricant del paviment sintètic de la pista de 
diferents colors, de senyalització de sortides, zones, pre-zones, etc. així com col·locació de plaques d'alumini 
amb enregistraments mitjançant tecnologia làser, indicadores de les línies pintades, reblades sobre la vorada 
d'alumini segons normativa i reglamentació de la IAAF o / i Reial Federació Espanyola d'Atletisme.

PROCÉS D'EXECUCIÓ 



1. Un cop instal·lat la vorada es realitza el decalatge de la pista que consisteix a tenir les 
proves realitzable sobre la pista segons normativa IAAF i / o RFEA, mitjançant xapes 
gravables d'alumini col·locades sobre la vorera.

2. Les xapes són fixades a la vorada utilitzant reblons. El decalatge es realitza sempre en 
sentit contrari a la cursa.

3. Un cop finalitzat, es realitza el marcatge sobre la pista de les línies corresponents a les 
diferents proves que s'han marcat sobre la vorada amb les xapes. El marcatge de la pista 
es realitzarà respectant la normativa existent pel que fa als diferents colors utilitzats per a 
les diferents proves. 





 

  Àrea de Serveis Generals i Govern Obert 
                                                   Patrimoni i Manteniment 

 

 

Plaça Didó 5  08221 Terrassa   Tel. 93 739 70 00      Fax 93 739 70 56     www.terrassa.cat 

 

II DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

Plantes i seccions de la proposta amb indicació de codis assignats als elements constructius i  emprats en la 
justificació. 

 
INDEX DE PLÀNOLS 

 

ARQUITECTURA 

A00. Portada..........................................................................................................................s/e 

A01. Emplaçament.........................................................................................................1/1000 

A02. Estat Actual. Planta..................................................................................................1/500 

A03. Proposta. Planta........................................................................................................1/500 

A04. Enderroc i obra nova................................................................................................1/500 

A05. Detalls constructius...................................................................................................1/500 

I01. Sanejament.................................................................................................................1/500 

 

 

 





DOCUMENT TÍTOL DEL PLÀNOL ESCALA : DATA: No. DE PLÀNOL

Num. Projecte

Novembre 2017

AUTORS DEL PROJECTE

Mercè Peralvo - ARQUITECTE MPAL. Gemma Úbeda - ARQ. TÈCNIC MPAL. 17084
PORTADA S/E A00



DOCUMENT TÍTOL DEL PLÀNOL ESCALA : DATA: No. DE PLÀNOL

Num. Projecte

Novembre 2017

AUTORS DEL PROJECTE

Mercè Peralvo - ARQUITECTE MPAL. Gemma Úbeda - ARQ. TÈCNIC MPAL. 17084

EMPLAÇAMENT 1/1000 A01



DOCUMENT TÍTOL DEL PLÀNOL ESCALA : DATA: No. DE PLÀNOL

Num. Projecte

Novembre 2017

AUTORS DEL PROJECTE

Mercè Peralvo - ARQUITECTE MPAL. Gemma Úbeda - ARQ. TÈCNIC MPAL. 17084
ESTAT ACTUAL - PLANTA 1/500 A02



ARQUETA
60x60x100

ARQUETA
60x60x100ARQUETA

60x60x100

ARQUETA
60x60x100

DOCUMENT TÍTOL DEL PLÀNOL ESCALA : DATA: No. DE PLÀNOL

Num. Projecte

Novembre 2017

AUTORS DEL PROJECTE

Mercè Peralvo - ARQUITECTE MPAL. Gemma Úbeda - ARQ. TÈCNIC MPAL. 17084
PROPOSTA - PLANTA 1/500 A03



ARQUETA
60x60x100

ARQUETA
60x60x100ARQUETA

60x60x100

ARQUETA
60x60x100

DOCUMENT TÍTOL DEL PLÀNOL ESCALA : DATA: No. DE PLÀNOL

Num. Projecte

Novembre 2017

AUTORS DEL PROJECTE

Mercè Peralvo - ARQUITECTE MPAL. Gemma Úbeda - ARQ. TÈCNIC MPAL. 17084
ENDERROC i OBRA NOVA 1/500 A04

ENDERROC

OBRA NOVA



DOCUMENT TÍTOL DEL PLÀNOL ESCALA : DATA: No. DE PLÀNOL

Num. Projecte

Novembre 2017

AUTORS DEL PROJECTE

Mercè Peralvo - ARQUITECTE MPAL. Gemma Úbeda - ARQ. TÈCNIC MPAL. 17084
DETALLS CONSTRUCTIUS 1/75 A05

A

A'

SECCIÓ PISTA (A-A')

B' BE E'

D'

D

C'

C

SECCIÓ PISTA + MITJA LLUNA (B-B')

SECCIÓ PISTA + RIA (E-E')

SECCIÓ PISTA + FOSSAR (C-C')

SECCIÓ PISTA + PASSADÍS SALT (D-D')



ARQUETA
60x60x100

ARQUETA
60x60x100ARQUETA

60x60x100

ARQUETA
60x60x100

DOCUMENT TÍTOL DEL PLÀNOL ESCALA : DATA: No. DE PLÀNOL

Num. Projecte

Novembre 2017

AUTORS DEL PROJECTE

Mercè Peralvo - ARQUITECTE MPAL. Gemma Úbeda - ARQ. TÈCNIC MPAL. 17084
PROPOSTA - SANEJAMENT 1/500 I01





 

  Àrea de Serveis Generals i Govern Obert 
                                                   Patrimoni i Manteniment 

 

 

Plaça Didó 5  08221 Terrassa   Tel. 93 739 70 00      Fax 93 739 70 56     www.terrassa.cat 

 

III PRESSUPOST I AMIDAMENTS 

 

  





És necessari per a la presentació d’ofertes explicar el mètode d’execució empleat i com es 
planifiquen els treballs d’execució pel bon funcionament del servei existent. Els treballs es 
dividiran en dues fases d’actuació que dividiran la pista d’atletisme per la meitat, realitzant primer 
una meitat sencera i a continuació l’altre. ( S’adjunta plànol de zonificació). 

Cada dia en acabar les tasques derivades de les obres, s’haurà de deixar l’espai en les mateixes 
condicions d’ordre i neteja que es troben. S’exigirà un cap d’obra el 100% de les hores en que hi 
hagi gent treballant a l’obra. 

Els treballs que puguin afectar el normal funcionament de la zona esportiva es planificaran amb 
l’antelació suficient per minimitzar l’impacte sobre l’horari normal de les activitats quotidianes. 

Les obres que s’estimin per la Direcció d’obra que s’han de realitzar en horari especial, i les 
despeses resultants d’aquest horari de treball específic, s’entendran compreses dins del 
pressupost. 

És necessari per a la presentació d’ofertes, explicar el mètode d’execució empleat, planificació 
de l’execució pel bon funcionament del servei existent. 

En evitació al detriment del control de qualitat de l’obra i a la seguretat i salut de l’obra, qualsevol 
baixa que es realitzi en l’adjudicació de les obres, no podrà afectar el pressupost d’aquests. 

PRESSUPOST TOTAL PROJECTE 

1. PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL OBRA 452.719,24 

13,00% DESPESES GENERALS 58.853,50 

6,00% BENEFICI INDUSTRIAL 27.163,15 

2. TOTAL PRESSUPOST DE CONTRACTE ( IVA exclòs) 538.735,89 

21% IVA 113.134,54 

3. TOTAL PRESSUPOST DE CONTRACTE ( IVA inclòs) 651.870,43 

A Terrassa, novembre 2017 

Mercè Peralvo i Ferrer 

Arquitecta tècnic 
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS
01.01 u   Retirada equipament esportiu fix

Retirada de l'equipament esportiu fix amb mitjans manuals, per a la seva posterior reutilització, previ
sanejat i nou pintat del elements necessaris, a definir per la Df, deixant-los acopiats a obra.

1,000 1.410,00 1.410,00

01.02 m   Enderroc vorada enterrada

Enderroc de vorada enterrada i suport d'obra inferior, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega de
material sobre camió o contenidor, inclòs el transport a abocador i el pagament del canon.
Trams rectes 2 84,390 168,780
Curves 2 115,000 230,000

398,780 5,12 2.041,75

01.03 m   Enderroc de canaleta de sanejament

Enderroc de canaleta de sanejament i reixa metàl·lica amb mitjans manuals i mecànics i càrrega de
material sobre camió o contenidor, inclòs el transport a abocador i el pagament del cànon.
Trams rectes 2 84,390 168,780
Curves 2 115,000 230,000

398,780 5,32 2.121,51

01.04 m2  Enderroc de paviemnt asfàltic

Enderroc de paviment asfàltic amb compressor. Inclòs càrrega de material sobre camió o contenidor,
inclòs el transport a abocador i el pagament del cànon.
anella 8 carrers 1 4.478,270 4.478,270
ria 1 143,160 143,160
mitja lluna ria 1 1.036,980 1.036,980
mitja lluna contrària 1 1.180,140 1.180,140
passadís longitudinal triple 1 168,000 168,000

7.006,550 2,20 15.414,41

01.05 m   Retirada de terra i herbes

Retirada de terra i herbes i neteja amb aigua a pressió dels actuals pericons i primer tram dels tubs
de desguàs, transport a l'abocador més proper.
Trams rectes 2 84,390 168,780
Curves 2 115,000 230,000

398,780 4,50 1.794,51

01.06 m2  Formació perímetre de seguretat

Formació de perímetre de seguretat de 30 cm aproximadament, retirant les terres sobrants i deixant la
superficie llisa per poder aplicar una posterior aplicació herbicida per evitar la formació de males her-
bes, transport a abocador dels residus generats i pagament del cànon.
Trams rectes 2 84,390 168,780
Curves 2 115,000 230,000

398,780 1,47 586,21

01.07 m2  Fresat per cm de gruix de paviment

Fresat per cm de gruix de paviemnt de mescles bituminoses, càrrega sobre camió i transport a abo-
cador o centre de reciclatge més proper, inclòs el pagament del cànon.
anella 8 carrers 1 4.478,270 0,500 2.239,135

2.239,135 0,96 2.149,57

01.08 u   Neteja zona llançament

Neteja amb broca i aigua a pressió, inclòs reobertura i ampliació del desguàs a zones de llançament i
zones formigonades.

4,000 26,00 104,00

01.09 m   Exacavació de rasa

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2m de fondària, en terreny compacte, amb mit-
jans manuals i mitjans mecànics i càrrega del material sobre camió o contenidor, inclòs el transport a
abocador i el pagament de cànon.
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

Longitudinal 2 85,000 170,000

170,000 7,41 1.259,70

01.10 u   Realització de cales

Realització de cales per a comprovació i localització de serveis, amb enderroc de qualsevol tipus de
paviment, excavació del terreny per medis mecànics i manuals, reomplert i piconatge de terres pro-
cedents de la pròpia excavació, inclòs la càrrega , el transport a abocador i pagament del cànon de
residus generals.

4,000 144,58 578,32

01.11 m2  Neteja amb aigua a pressió

Neteja amb aigua a pressió amb mitjans mecànics de la cpa de suport del paviment sintètic existent,
per eliminar qualsevol materia contaminant incrustada a la superficie. L'aigua s'abastirà  directament
des de la propia instal·lació.
anella 8 carrers 1 4.478,270 4.478,270
ria 1 143,160 143,160
mitja lluna ria 1 1.036,980 1.036,980
mitja lluna contrària 1 1.180,140 1.180,140
passadís longitudinal triple 1 168,000 168,000

7.006,550 0,43 3.012,82

TOTAL CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS ............................................................................................................. 30.472,80
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 02 SANEJAMENT
02.01 m   Tub polietilè 200mm

Tub polietilè PE-100 per a sanejament de diàmetre nominal 200mm de doble paret, de cara exterior
de paret estructurada alaveolar i cara interior de paret llisa, tipus Polieco o similar, rigidesa circunfe-
rencial, SN>0.04Kg/cm2, segons norma CEN TC 155, suministrament en tubs de longitud maxima
6m. Inclu la junta (maneguet femella-femella) de polietilè¨ i cautxú entre tubs, filferro de lligat a la sole-
ra, tallat del tub on calgui i inspecció amb càmara de video. Subministrament i col·locació (unitat de
mesura: metre lineal), inclòs formigó de resitència 200Kg/cm2, consistència tova i tamany d'àrid infe-
rior a 12mm per a solera, laterals, i cobriment de les canonades, abocat amb dumper o carretó i part
proporcional de colzes, maneguets, entroncament i connexions entre totes les xarxes primàries i se-
cundàries, mitjançant el tall en forma oblicua i rejuntat amb Sikadur i formigonat
nou sanejament ria 1 60,000 60,000
previsió nou sanejament fossar 1 15,000 15,000

75,000 25,15 1.886,25

02.02 m   Subm. i col. canal de formigó polímer sense pendent             

Subministrament i col·locació de canal de formigó polímer sense pendent tipus ACO N100 Sport+rei-
xa pasarela composite C250 o equivalent, inclou l'execució de base de  formigó de 15cm de gruix i
el connexionat a la xarxa de sanejament existent.
Trams rectes 2 84,390 168,780
Curves 2 115,000 230,000

398,780 58,53 23.340,59

02.03 u   Connexionat de drenatge a sanejament

Connexionat de drenatge a sanejament existent

4,000 275,00 1.100,00

02.04 m   Drenatge tub ranur.PVC D=125mm

Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=125 mm
Longitudinal 2 85,000 170,000

170,000 7,03 1.195,10

02.05 m3  Estesa granulats reciclat mixt,g<=25cm

Estesa de granulats de material reciclat mixt en tongades de 25 cm, com a màxim
Longitudinal 2 85,000 0,500 85,000

85,000 20,19 1.716,15

02.06 m2  Geotèxtil feltre polièst. no teix. lligat mecàn.,110-130g/m2,s/a

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sen-
se adherir
Longitudinal 2 85,000 170,000

170,000 1,71 290,70

TOTAL CAPITOL 02 SANEJAMENT....................................................................................................................... 29.528,79
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 03 PAVIMENTACIÓ
03.01 m2  Formigó HA-25/P/10/I, 10mm per a cercles de llançament          

cercle disc/ martell 1 3,580 0,150 0,537
cercle pes 1 3,580 0,150 0,537

1,074 97,84 105,08

03.02 m2  Solera de formigó HM-20/P/20/I 20mm i gruix 15cm

Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20mm, de
gruix 15cm, abocat des de camió. Inclou l'execució del lligat de solera exitent i nova solera amb ba-
rilles de 80cm i resina epoxi.
zona salt 1 39,000 39,000
nou pas sanejament per pista 1 16,500 16,500
connexió de la ria 1 30,000 30,000

85,500 19,56 1.672,38

03.03 m2  Paviment MB fred o calent per rases

Paviment de mescla bituminosa en fred o en calent per a pavimentar rases.
previsió 1 1,000 1,000

1,000 57,47 57,47

03.04 m   Vorada recte de vianants A1 20x14 de formigó

Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de
20x14cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S
(R-3,5MPa), segons UNE EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15N/mm2
de resistència mínima a compressió i de 20 a 25cm d'alçària, i rejuntada amb morter.
Trams rectes 2 84,390 168,780
Curves 2 115,000 230,000

398,780 26,93 10.739,15

03.05 m2  Capa regularització MBC AC16surf B35/50D

Capa de regularització de mescla bituminosa continua en calent tipus AC16surf B35/50D, amb betum
asfàltic de pentració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compac-
tada, inclós reg d'adherència i transport de la maquinària.
anella 8 carrers 1 4.478,270 4.478,270
nou sanejament 1 17,000 17,000
connexió ria 1 30,000 30,000

4.525,270 5,62 25.432,02

TOTAL CAPITOL 03 PAVIMENTACIÓ.................................................................................................................... 38.006,10
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 04 PAVIMENT SINTÈTIC
04.01 m2  Paviment sintètic

Paviment sintètic prefabricat de darrera generació calandrat i vulcanitzat de 13,5 mm. d’espessor
constant amb un coeficient d’absorció d’energia (KA) garantitzat del 38% tipus Sportflex Super X 720.
Composat de goma polisoprènica estabilitzada, càrregues minerals, vulcanitzants, estabilitzants i pig-
ments colorants. Composat per dos extractes amb diferents característiques biomecàniques vulcanit-
zats entre si en calent, constituent un sol paviment homogeni exempt de PVC i halògens tòxics (clor,
fluor, etc), de color blau.
L'estrat inferior de 7 mm disposa d'una estructura de cel·les hexagonals inclinades que li confereixen
una especial elasticitat que facilita i accelera el gest atlètic, especialment el moviment de rotació entre
el cinquè i primer metatars del suport del peu, així com augmentant la reacció (devolució d'energia) i
elasticitat (comoditat) assolint minorar el temps de suport del peu de l'atleta sobre la superfície en cada
gambada. Aquest estrat es de color gris o negre.
Instal·lació: La unió al sòl es realitzarà per mitjà de resines de poliuretà bicomponents, donant una su-
perfície completament homogènia i contínua.
Presentació: Rotllos de diferents llargades i amplàries (de 1,22 a 1,60 m) depenent de la zona de pis-
ta, evitant la inserció de tires amb poca amplada i juntes innecessàries.
Color: A triar de la carta de colors. (Blau i gris)
Classificació: El paviment compleix els requisits de la Federació Internacional d'Atletisme per a l'ho-
mologació d'una instal·lació com CLASSE i IAAF i la Norma Europea UNE EN 14877:2013, amb
certificat IAAF S-99-0006
S’haurà de acreditar el Certificat IAAF i els assajos de compliment de la norma UNE EN
14877:2013 del producte en vigor.

anella 8 carrers 1 4.478,270 4.478,270
ria 1 143,160 143,160
mitja lluna ria 1 1.036,980 1.036,980
mitja lluna contrària 1 1.180,140 1.180,140
passadís longitudinal triple 1 168,000 168,000

7.006,550 45,00 315.294,75

TOTAL CAPITOL 04 PAVIMENT SINTÈTIC........................................................................................................... 315.294,75
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 05 EQUIPAMENT ESPORTIU
05.01 m   Col·locació de vorada d'alumini

Suministre i col·locació de vorada d'alumini anoditzat perimetral per la pista d'atletisme, amplada
5cm, joc complet d'ancoratges i cargols per la seva subjecció al paviment sintètic
Trams rectes 2 84,390 168,780
Curves 2 115,000 230,000

1 140,000 140,000

538,780 17,00 9.159,26

TOTAL CAPITOL 05 EQUIPAMENT ESPORTIU.................................................................................................... 9.159,26
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 06 MARCATGE I SENYALITZACIÓ
06.01 u   Marcatge i senyalització pista atletisme

Marcatge i senyalització de pista d'atletisme,d e 8 carrers amb dues cues, anella, zona de concur-
sos, amb pintura de poliuretà monocomponent de color blanc: l'anella de sortides, metes, passadis-
sos de salt de longitud, triple salt i de llençament javlina, salt de perxa. La resta de marques de les
diversess disciplines en els colors reglamentaris, inclosa la col·locació i suministrament de les xapes
de senyalització sobre la vorada d'alumini en cas ue en falti alguna.

1,000 8.500,00 8.500,00

06.02 u   Assajos

Assajos pel compliment de la norma UNE EN 14877:2014  Synthetic surfaces for outdoor sports
areas- Specification for synthetic surfaces intended for athletics facilities. I anteriors vigents.

1,000 2.941,18 2.941,18

06.03 u   Homologació pista

Homologació de la pista segons normativa IAAF

1,000 3.000,00 3.000,00

TOTAL CAPITOL 06 MARCATGE I SENYALITZACIÓ........................................................................................... 14.441,18
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 07 TREBALLS ANNEXES
07.01 u   Modificació del fossar de la ria

Modifiació del fossar de la ria. Aixecament de la bse construint una solera de formigó armat fins a ar-
ribar al nivell que determina la normtiva actual. Acabat de la superficie amb el paviment de la pista
executat in -situ.

1,000 730,00 730,00

07.02 u   Col·locació planxes de ferro

Col·locació de planxes de ferro en la zona d'obertura de la gàbia de llançament de martell

4,000 133,90 535,60

07.03 m   Col·locació plentina metàl·lica

Col·locació de pletina metàl·lica en la recta principal per a separar el paviment sintètic del paviment
de formigó

150,000 3,87 580,50

TOTAL CAPITOL 07 TREBALLS ANNEXES.......................................................................................................... 1.846,10
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 08 SEGURETAT I SALUT

TOTAL CAPITOL 08 SEGURETAT I SALUT .......................................................................................................... 13.970,26

TOTAL...................................................................................................................................................................... 452.719,24
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RESUM DE PRESSUPOST

CAPITOL RESUM EUROS %

1 TREBALLS PREVIS ....................................................................................................................................... 30.472,80 6,73
2 SANEJAMENT.............................................................................................................................................. 29.528,79 6,52
3 PAVIMENTACIÓ............................................................................................................................................ 38.006,10 8,40
4 PAVIMENT SINTÈTIC .................................................................................................................................... 315.294,75 69,64
5 EQUIPAMENT ESPORTIU.............................................................................................................................. 9.159,26 2,02
6 MARCATGE I SENYALITZACIÓ ...................................................................................................................... 14.441,18 3,19
7 TREBALLS ANNEXES ................................................................................................................................... 1.846,10 0,41
8 SEGURETAT I SALUT ................................................................................................................................... 13.970,26 3,09

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 452.719,24
13,00 % Despeses Generals....................... 58.853,50

6,00 % Benefici industrial .......................... 27.163,15

SUMA DE G.G. y B.I. 86.016,65

21,00 % I.V.A. ...................................................................... 113.134,54

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 651.870,43

TOTAL PRESSUPOST GENERAL 651.870,43

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de SIS-CENTS CINQUANTA-UN MIL VUIT-CENTS SETANTA  EUROS amb QUARANTA-TRES CÈN-
TIMS

, a NOVEMBRE 2017.

El promotor La dirección facultativa
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS
01002        u   Retirada equipament esportiu fix

Retirada de l'equipament esportiu fix amb mitjans manuals, per a la seva posterior reutilització, previ sanejat i nou
pintat del elements necessaris, a definir per la Df, deixant-los acopiats a obra.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.410,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL QUATRE-CENTS DEU EUROS

01003        m   Enderroc vorada enterrada
Enderroc de vorada enterrada i suport d'obra inferior, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega de material sobre
camió o contenidor, inclòs el transport a abocador i el pagament del canon.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,12

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb DOTZE CÈNTIMS

01004        m   Enderroc de canaleta de sanejament
Enderroc de canaleta de sanejament i reixa metàl·lica amb mitjans manuals i mecànics i càrrega de material sobre
camió o contenidor, inclòs el transport a abocador i el pagament del cànon.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,32

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

01005        m2  Enderroc de paviemnt asfàltic
Enderroc de paviment asfàltic amb compressor. Inclòs càrrega de material sobre camió o contenidor, inclòs el
transport a abocador i el pagament del cànon.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,20

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb VINT CÈNTIMS

01006        m   Retirada de terra i herbes
Retirada de terra i herbes i neteja amb aigua a pressió dels actuals pericons i primer tram dels tubs de desguàs,
transport a l'abocador més proper.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

01007        m2  Formació perímetre de seguretat
Formació de perímetre de seguretat de 30 cm aproximadament, retirant les terres sobrants i deixant la superficie lli-
sa per poder aplicar una posterior aplicació herbicida per evitar la formació de males herbes, transport a abocador
dels residus generats i pagament del cànon.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,47

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

01008        m2  Fresat per cm de gruix de paviment
Fresat per cm de gruix de paviemnt de mescles bituminoses, càrrega sobre camió i transport a abocador o centre
de reciclatge més proper, inclòs el pagament del cànon.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,96

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

01009        u   Neteja zona llançament
Neteja amb broca i aigua a pressió, inclòs reobertura i ampliació del desguàs a zones de llançament i zones formi-
gonades.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

01010        m   Exacavació de rasa
Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans manuals i
mitjans mecànics i càrrega del material sobre camió o contenidor, inclòs el transport a abocador i el pagament de
cànon.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,41

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS

01011        u   Realització de cales
Realització de cales per a comprovació i localització de serveis, amb enderroc de qualsevol tipus de paviment,
excavació del terreny per medis mecànics i manuals, reomplert i piconatge de terres procedents de la pròpia ex-
cavació, inclòs la càrrega , el transport a abocador i pagament del cànon de residus generals.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 144,58

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

01012        m2  Neteja amb aigua a pressió
Neteja amb aigua a pressió amb mitjans mecànics de la cpa de suport del paviment sintètic existent, per eliminar
qualsevol materia contaminant incrustada a la superficie. L'aigua s'abastirà  directament des de la propia instal·la-
ció.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,43

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 02 SANEJAMENT
020001       m   Tub polietilè 200mm

Tub polietilè PE-100 per a sanejament de diàmetre nominal 200mm de doble paret, de cara exterior de paret estruc-
turada alaveolar i cara interior de paret llisa, tipus Polieco o similar, rigidesa circunferencial, SN>0.04Kg/cm2, se-
gons norma CEN TC 155, suministrament en tubs de longitud maxima 6m. Inclu la junta (maneguet femella-feme-
lla) de polietilè¨ i cautxú entre tubs, filferro de lligat a la solera, tallat del tub on calgui i inspecció amb càmara de vi-
deo. Subministrament i col·locació (unitat de mesura: metre lineal), inclòs formigó de resitència 200Kg/cm2, consis-
tència tova i tamany d'àrid inferior a 12mm per a solera, laterals, i cobriment de les canonades, abocat amb dum-
per o carretó i part proporcional de colzes, maneguets, entroncament i connexions entre totes les xarxes primàries
i secundàries, mitjançant el tall en forma oblicua i rejuntat amb Sikadur i formigonat

A012M000     0,400 h   Oficial 1a muntador x 1,02 21,04000 8,54224
A013M000     0,300 h   Ajudant muntador x 1,02 18,21000 5,54495
BD7JE300     1,020 m   Tub polietilè PE100, 200mm, 6bar 10,85000 11,06700

Suma la partida ........................................................ 25,15419
Arrodoniment ........................................................... -0,00419

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,15

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-CINC EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

020004       m   Subm. i col. canal de formigó polímer sense pendent             
Subministrament i col·locació de canal de formigó polímer sense pendent tipus ACO N100 Sport+reixa pasarela
composite C250 o equivalent, inclou l'execució de base de  formigó de 15cm de gruix i el connexionat a la xarxa
de sanejament existent.

A012N000     0,200 h   Oficial 1a d'obra pública x 1,02 20,57000 4,17571
A0140000     0,200 h   Manobre x 1,02 19,47000 3,95241
B064300C     0,135 m3  Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment 61,00000 8,23500
BD5HP2AG     1,050 m   Canal PD100C cl.C250 40,16000 42,16800

Suma la partida ........................................................ 58,53112
Arrodoniment ........................................................... -0,00112

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,53

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-VUIT EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

020005       u   Connexionat de drenatge a sanejament
Connexionat de drenatge a sanejament existent

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 275,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS

ED5A1500     m   Drenatge tub ranur.PVC D=125mm
Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=125 mm

A0122000     0,140 h   Oficial 1a paleta 20,57000 2,87980
A0140000     0,070 h   Manobre 19,47000 1,36290
BD5A2D00     1,000 m   Tub circ. ranur.paret simp. PVC,D=125mm x 1,05 2,59000 2,71950
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares 4,20000 0,06300

Suma la partida ........................................................ 7,02520
Arrodoniment ........................................................... 0,00480

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,03

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb TRES CÈNTIMS

E225AP70     m3  Estesa granulats reciclat mixt,g<=25cm
Estesa de granulats de material reciclat mixt en tongades de 25 cm, com a màxim

A0140000     0,010 h   Manobre 19,47000 0,19470
B033S500     1,600 t   Grava reciclat mixt form./ceràm. 20-40mm x 1,01 12,05000 19,47280
C1311440     0,006 h   Pala carregadora s/pneumàtics 15-20t 86,18000 0,51708
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares 0,20000 0,00300

Suma la partida ........................................................ 20,18758
Arrodoniment ........................................................... 0,00242

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,19

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT EUROS amb DINOU CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

E7B451B0     m2  Geotèxtil feltre polièst. no teix. lligat mecàn.,110-130g/m2,s/a
Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir

A0127000     0,040 h   Oficial 1a col·locador 21,04000 0,84160
A0137000     0,020 h   Ajudant col·locador 18,21000 0,36420
B7B151B0     1,000 m2  Geotèxtil feltre polièst. no teix.lligat mecàn.,110-130g/m2     x 1,10 0,44000 0,48400
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares 1,20000 0,01800

Suma la partida ........................................................ 1,70780
Arrodoniment ........................................................... 0,00220

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,71

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 03 PAVIMENTACIÓ
030001       m2  Formigó HA-25/P/10/I, 10mm per a cercles de llançament          
A0122000     0,350 h   Oficial 1a paleta x 1,03 20,57000 7,37949
A0140000     0,904 h   Manobre x 1,03 19,47000 18,04090
B065710C     1,020 m3  Formigó HA-25/P/10/I,>=250kg/m3 ciment 71,00000 72,42000

Suma la partida ........................................................ 97,84039
Arrodoniment ........................................................... -0,00039

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,84

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-SET EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

030002       m2  Solera de formigó HM-20/P/20/I 20mm i gruix 15cm
Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20mm, de gruix 15cm,
abocat des de camió. Inclou l'execució del lligat de solera exitent i nova solera amb barilles de 80cm i resina epo-
xi.

A0122000     0,200 h   Oficial 1a paleta x 1,02 20,57000 4,17571
A0140000     0,300 h   Manobre x 1,02 19,47000 5,92862
B064300C     0,155 m3  Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment 61,00000 9,45500

Suma la partida ........................................................ 19,55933
Arrodoniment ........................................................... 0,00067

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,56

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DINOU EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

030003       m2  Paviment MB fred o calent per rases
Paviment de mescla bituminosa en fred o en calent per a pavimentar rases.

A012N000     0,300 h   Oficial 1a d'obra pública x 1,02 20,57000 6,26357
A0140000     0,600 h   Manobre x 1,02 19,47000 11,85723
B9H3B251     0,120 t   Mescla bituminosa calent BBTM 8A B50/70 temp.baixa              54,69000 6,56280
C13350C0     0,300 h   Corró vibratori autopropulsat,12-14t 20,03000 6,00900
C1709B00     0,400 h   Estenedora p/paviment mescla bitum. 51,22000 20,48800
C170D0A0     0,300 h   Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 20,98000 6,29400

Suma la partida ........................................................ 57,47460
Arrodoniment ........................................................... -0,00460

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,47

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-SET EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

030004       m   Vorada recte de vianants A1 20x14 de formigó
Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5MPa), segons UNE EN 1340, col·loca-
da sobre base de formigó no estructural de 15N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25cm d'alçà-
ria, i rejuntada amb morter.

A012N000     0,280 h   Oficial 1a d'obra pública x 1,02 20,57000 5,84599
A0140000     0,550 h   Manobre x 1,02 19,47000 10,86913
B06NN14C     0,073 m3  Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 56,01000 4,08873
B0710250     0,002 t   Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 29,51000 0,05902
B96511C0     1,050 m   Vorada de vianants A1 20x14cm, recta de formigó 5,78000 6,06900

Suma la partida ........................................................ 26,93187
Arrodoniment ........................................................... -0,00187

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,93

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

030005       m2  Capa regularització MBC AC16surf B35/50D
Capa de regularització de mescla bituminosa continua en calent tipus AC16surf B35/50D, amb betum asfàltic de
pentració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada, inclós reg d'adhe-
rència i transport de la maquinària.

A012N000     0,019 h   Oficial 1a d'obra pública x 1,02 20,57000 0,39669
A0140000     0,086 h   Manobre x 1,02 19,47000 1,69954
B9H11231     0,070 t   Mescla bituminosa en calent AC16surf B35/50D 45,00000 3,15000
C13350C0     0,004 h   Corró vibratori autopropulsat,12-14t 20,03000 0,08012
C1709B00     0,004 h   Estenedora p/paviment mescla bitum. 51,22000 0,20488
C170D0A0     0,004 h   Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 20,98000 0,08392

Suma la partida ........................................................ 5,61515
Arrodoniment ........................................................... 0,00485

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,62

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 04 PAVIMENT SINTÈTIC
040002       m2  Paviment sintètic

Paviment sintètic prefabricat de darrera generació calandrat i vulcanitzat de 13,5 mm. d’espessor constant amb un
coeficient d’absorció d’energia (KA) garantitzat del 38% tipus Sportflex Super X 720. Composat de goma polisoprèni-
ca estabilitzada, càrregues minerals, vulcanitzants, estabilitzants i pigments colorants. Composat per dos extractes
amb diferents característiques biomecàniques vulcanitzats entre si en calent, constituent un sol paviment homogeni
exempt de PVC i halògens tòxics (clor, fluor, etc), de color blau.
L'estrat inferior de 7 mm disposa d'una estructura de cel·les hexagonals inclinades que li confereixen una especial
elasticitat que facilita i accelera el gest atlètic, especialment el moviment de rotació entre el cinquè i primer metatars
del suport del peu, així com augmentant la reacció (devolució d'energia) i elasticitat (comoditat) assolint minorar el
temps de suport del peu de l'atleta sobre la superfície en cada gambada. Aquest estrat es de color gris o negre.
Instal·lació: La unió al sòl es realitzarà per mitjà de resines de poliuretà bicomponents, donant una superfície com-
pletament homogènia i contínua.
Presentació: Rotllos de diferents llargades i amplàries (de 1,22 a 1,60 m) depenent de la zona de pista, evitant la
inserció de tires amb poca amplada i juntes innecessàries.
Color: A triar de la carta de colors. (Blau i gris)
Classificació: El paviment compleix els requisits de la Federació Internacional d'Atletisme per a l'homologació d'una
instal·lació com CLASSE i IAAF i la Norma Europea UNE EN 14877:2013, amb certificat IAAF S-99-0006
S’haurà de acreditar el Certificat IAAF i els assajos de compliment de la norma UNE EN 14877:2013 del producte
en vigor.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-CINC EUROS
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 05 EQUIPAMENT ESPORTIU
050001       m   Col·locació de vorada d'alumini

Suministre i col·locació de vorada d'alumini anoditzat perimetral per la pista d'atletisme, amplada 5cm, joc complet
d'ancoratges i cargols per la seva subjecció al paviment sintètic

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DISSET EUROS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 06 MARCATGE I SENYALITZACIÓ
06001        u   Marcatge i senyalització pista atletisme

Marcatge i senyalització de pista d'atletisme,d e 8 carrers amb dues cues, anella, zona de concursos, amb pintura
de poliuretà monocomponent de color blanc: l'anella de sortides, metes, passadissos de salt de longitud, triple salt i
de llençament javlina, salt de perxa. La resta de marques de les diversess disciplines en els colors reglamentaris,
inclosa la col·locació i suministrament de les xapes de senyalització sobre la vorada d'alumini en cas ue en falti al-
guna.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.500,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT MIL CINC-CENTS EUROS

06002        u   Assajos
Assajos pel compliment de la norma UNE EN 14877:2014  Synthetic surfaces for outdoor sports areas- Specifica-
tion for synthetic surfaces intended for athletics facilities. I anteriors vigents.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.941,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL NOU-CENTS QUARANTA-UN EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

06003        u   Homologació pista
Homologació de la pista segons normativa IAAF

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.000,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES MIL EUROS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 07 TREBALLS ANNEXES
070001       u   Modificació del fossar de la ria

Modifiació del fossar de la ria. Aixecament de la bse construint una solera de formigó armat fins a arribar al nivell
que determina la normtiva actual. Acabat de la superficie amb el paviment de la pista executat in -situ.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 730,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET-CENTS TRENTA EUROS

070002       u   Col·locació planxes de ferro
Col·locació de planxes de ferro en la zona d'obertura de la gàbia de llançament de martell

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 133,90

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-TRES EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

070003       m   Col·locació plentina metàl·lica
Col·locació de pletina metàl·lica en la recta principal per a separar el paviment sintètic del paviment de formigó

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,87

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS
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CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS  
 

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. 
1. 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.  
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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. 

  

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: 

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, 
prevists a l’article 5.2.5 

 

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 

 

Sobre la normativa vigent 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=CTE
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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. 

 

CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 
 

SISTEMA SUSTENTACIÓ 

 

SUBSISTEMA ENDERROCS 

 

1 CONDICIONS GENERALS 

Operacions destinades a la demolició total o parcial d’un edifici o element constructiu, aeri o enterrat que 
obstaculitzi la construcció d’una obra i que sigui necessari fer desaparèixer, comprèn també la retirada dels 
materials i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu reciclatge o per a la disposició de rebuig. En funció de la 
seva execució es defineixen diversos tipus d’enderroc: 

Enderroc d’element a element, el més usual, quan els treballs s’efectuen seguint l’ordre invers a la seva 
construcció. 

Enderroc per col·lapse per embranzida de màquina, quan l’alçada de l'edifici no superi els 2/3 de l'alçada 
assolible per a aquesta. 

Enderroc per col·lapse mitjançant impacte de bola de gran massa, quan l'edifici es trobi aïllat o prenent estrictes 
mesures de seguretat respecte als confrontats. O per col·lapse mitjançant la utilització d’explosius, quan 
l’estructura no sigui d’acer o amb predomini de fusta i materials combustibles. 

Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar element a element i l’altra part per qualsevol altre 
procediment de col·lapse, s'establiran clarament les zones on s'utilitzarà cada modalitat. 

Normes d’aplicació 

Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 
,de 8 febrero 

Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.  

Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), 
modificat pel D. 161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 

Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
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Actualización de determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. O. 
FOM/1382/2002 . 

Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 31.11.1984, O. 26.07.1993. 

Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 07.01.1987. 

UNE. UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 

Components 

Les eines per a la demolició: mitjans manuals, martell picador, martell trencador. 

Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu: estructurals, de revestiments 
d’instal·lacions etc.  

Els elements auxiliars: bastides. S’utilitzaran en l’enderroc d'elements específics, en demolicions manuals, 
element a element, i sempre en construccions que no presentin símptomes de ruïna imminent. Es comprovarà 
prèviament que les seccions i l’estat físic dels elements d’estintolament, dels taulons, dels cossos de bastida, 
etc. són els adequats per tal de complir a la perfecció la missió que se'ls exigirà un cop muntats. S'estudiarà, 
en cada cas, la situació, la forma, l'accés del personal, dels materials, la resistència del terreny si recolza en ell, 
la resistència de la bastida i dels possibles llocs d'ancoratges, les proteccions necessàries a utilitzar, les viseres, 
lones, etc. buscant sempre les causes que, juntes o per separat, puguin produir situacions que donin lloc a 
accidents, per tal de poder-los evitar. Quan existeixin línies elèctriques nues s'aïllaran amb el dielèctric apropiat, 
es desviaran, almenys, a 3 m. de la zona d'influència dels treballs o, en altre cas, es tallarà la tensió elèctrica 
mentre durin els treballs. 

Característiques tècniques mínimes dels elements auxiliars. Bastides. 

Bastides de servei. Les més usuals són les bastides de servei metàl·liques per la seva rapidesa i simplicitat de 
muntatge, lleugeresa, llarga durada, adaptabilitat a qualsevol tipus d'obra, exactitud en el càlcul de càrregues 
per conèixer les característiques dels acers emprats, possibilitat de desplaçament. En la seva col·locació es 
tindran en compte les següents condicions: 

Els elements metàl·lics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical. La separació entre els 
travessers o ponts no serà superior a 2,50 metres. L'entroncament dels travessers es farà a una quarta part de 
la seva llum, on el moment flector sigui mínim. En les abraçadores que uneixen els elements tubulars es 
controlarà l'esforç de cargolada. Les traves o ancoratges hauran d’estar formats sempre per sistemes 
indeformables en el pla format pels suports i ponts, a força de diagonals o creus de Sant Andreu; s'ancoraran, 
a més, a les façanes que no hagin de ser enderrocades, o no immediatament, requisit imprescindible si la 
bastida no està ancorada en els seus extrems; han de preveure's com a mínim quatre ancoratges i un per cada 
20 m². No es superarà la càrrega màxima admissible per a les rodes quan aquestes s'incorporin a una bastida. 
Els taulers d'altura major a 2 metres estaran proveïts de baranes normalitzades i marxapeu. 

Bastides de càrrega. Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o materials d'una obra durant 
la seva construcció quan no es puguin sostenir per si mateixos, emprant-se com a armadures provisionals per 
a l'execució de voltes, arcs, escales, encofrats de sostres, etc. Estaran projectats i construïts de manera que 
permetin un descens i desmuntatge progressius. 

Execució 

Condicions prèvies 

Abans de l'inici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, les característiques de l'edifici a enderrocar: antiguitat, 
característiques de l’estructura inicial, variacions, reformes, i estat actual de l’estructura i les instal·lacions. Es 
reconeixeran també, les edificacions confrontants, el seu estat de conservació i les seves mitgeres per tal 
d'adoptar les mesures de precaució com són l’anul·lació d'instal·lacions, apuntalament d'alguna part dels edificis 
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veïns, separació d'elements units a edificis que no s'han de enderrocar, etc... i també es reconeixeran els vials i 
xarxes de serveis de l'entorn de l'edifici a enderrocar, que puguin ser afectats pel procés d’enderroc. 

En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els següents: 

Desinfecció i desinsectació dels locals de l'edifici que hagin pogut albergar productes tòxics, químics o animals 
(portadors de paràsits). 

Anul·lació i neutralització per part de les Companyies subministradores de les escomeses d'electricitat, gas, 
telèfon, etc. així com tapat del clavegueram i buidatge dels possibles dipòsits de combustible.  

Estintolament i apuntalament dels elements de construcció que poguessin ocasionar algun esfondrament.  

Instal·lació de bastides, totalment exemptes de la construcció a enderrocar, si bé es podran arriostrar a aquesta 
en les parts no enderrocades.  

Instal·lació de mesures de protecció col·lectives tant en relació amb els operaris encarregats de l’enderroc, com 
amb terceres persones o edificis, entre les quals cal destacar: Consolidació d'edificis confrontants i protecció si 
són més baixos, mitjançant la instal·lació de viseres de protecció; Protecció de la via pública o zones 
confrontants i la seva senyalització; Instal·lació de xarxes o viseres de protecció per a vianants i lones de 
protecció per impedir la caiguda d'enderrocs; Manteniment d'elements propis de l'edifici com: ampits, baranes, 
escales, etc; Protecció dels accessos a l'edifici mitjançant passadissos coberts; Instal·lació de mitjans 
d'evacuació d'enderrocs, canals i conductes de dimensions adequades, així com tremuges per 
l’emmagatzematge; Reforç de les plantes sota rasant si existeixen i s'han d'acumular enderrocs en planta baixa; 
Evitar, mitjançant lones a l'exterior i regat a l'interior, la creació de grans quantitats de pols; No s’han de 
sobrecarregar excessivament els forjats intermedis amb enderrocs. Els buits d'evacuació es protegiran amb 
baranes; Adopció de mesures de protecció personal, dotant els operaris del preceptiu i específic material de 
seguretat (cinturons, cascos, botes, màscares, etc.). 

Es comprovarà que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecànics com manuals, reuneixen les condicions de 
quantitat i qualitat especificades en el pla d’enderroc, d'acord amb la normativa aplicable en el transcurs de 
l'activitat. En el cas de procediment d’enderroc mecànic, s'haurà enderrocat prèviament, element a element, la 
part d'edifici que està en contacte amb les mitgeres, deixant aïllat el tall de la màquina. Quan existeixin plans 
inclinats, com ràfecs de coberta, que poden lliscar i caure sobre la màquina, s’enderrocaran prèviament. En el 
pla d’enderroc, s'indicaran els elements susceptibles de ser recuperats, a fi de fer-ho de forma manual abans 
que s'iniciï l’enderroc per mitjans mecànics. Aquesta condició no tindrà efecte si amb això es modifiquessin les 
constants d'estabilitat de l'edifici o d'algun element estructural. En el cas de demolició o retirada de materials 
que continguin amiant i prèviament a l’inici de la feina, l’empresa encarregada d’executar-la haurà d’establir un 
pla de treball aprovat per la D.F. Quan tècnicament sigui possible, l’amiant o els materials que el continguin han 
de se retirats abans de començar les operacions de demolició. 

Fases d’execució 

Enderroc. Els elements resistents s’enderrocaran en l'ordre invers al seguit en la seva fase de construcció. Es 
descendirà planta a planta començant per la coberta, alleugerint les plantes de forma simètrica, excepte 
indicació en contra. Es procedirà a retirar la càrrega que graviti sobre qualsevol element abans d’enderrocar 
aquest. En cap cas es permetrà acumular enderrocs sobre els forjats en quantia major a l'especificada en 
l'Estudi Previ, tot i que l'estat dels esmentats sostres sigui bo. Tampoc s'acumularà enderroc ni es suportaran 
elements contra tanques, murs i suports, propis o mitgeres mentre aquests hagin de romandre en peus. Es 
contrarestaran o suprimiran els components horitzontals d'arcs, voltes, etc., i s’apuntalaran els elements, la 
resistència i estabilitat dels quals es tinguin dubtes raonables; les volades seran objecte d'especial atenció i 
seran apuntalades abans d'alleugerir els seus contrapesos. Es mantindran tot el temps possible les traves 
existents, introduint-ne de nous, en la seva absència, quan resultin necessaris. En estructures hiperestàtiques 
es controlarà que l’enderroc d'elements resistents origina els menors girs, fletxes i transmissió de tensions 
possibles, no s’enderrocaran elements estructurals o de trava mentre no es suprimeixin o contrarestin 
eficaçment les tensions que puguin estar incidint sobre ells. Es tindrà, així mateix, present el possible efecte 
pendular d'elements metàl·lics que es tallin o dels quals sobtadament se’n suprimeixin les tensions. 
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En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitària, etc. es desmuntaran sencers. 
El trencament de qualsevol element suposa que els trossos resultants han de ser manejables per un sol operari. 
El tall o enderroc d'un element que, pel seu pes o volum no resulti manejable per una sola persona, es realitzarà 
mantenint-lo suspès o estintolat de manera que, en cap cas, es produeixin caigudes brusques o vibracions que 
puguin afectar a la seguretat i resistència dels forjats o plataformes de treball. 

L'abatiment d'un element es durà a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest afecti al 
desplaçament del seu punt de suport i, en qualsevol cas, aplicant-li els mitjans d'ancoratge i de tirants per tal 
que el seu descens sigui lent. La bolcada lliure només es permetrà en elements que es puguin fer a trossos, no 
ancorats, situats en planta baixa o, com a màxim, des del nivell del segon forjat, sempre que es tracti d'elements 
de façanes i la direcció de la bolcada sigui cap a l'exterior. La caiguda es produirà sobre sòl consistent i amb 
espai lliure suficient per tal d’evitar efectes no desitjats. 

No es permetran fogueres dins de l'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran contínuament 
controlades i s'apagaran completament al finalitzar cada jornada de treball. En cap cas s'utilitzarà el foc amb 
propagació de flama com a mitjà d’enderroc. En edificis amb estructura de fusta o en aquells que existeixi 
abundància de material combustible es disposarà, com a mínim, d'un extintor manual contra incendis. 

La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions 
haurà de ser prèviament autoritzat per la D. F. 

No s'utilitzaran grues per a realitzar esforços que no siguin exclusivament verticals o per a atirantar, apuntalar 
o arrencar elements ancorats de l'edifici a enderrocar. Quan s'utilitzin per a l'evacuació d'enderrocs, les 
càrregues es protegiran d'eventuals caigudes i els elements lineals es traslladaran ancorats, almenys, de dos 
punts. No es descendiran les càrregues amb el control únic del fre. 

Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma espontània o per l'acció 
d'agents atmosfèrics nocius (vent, pluja, etc.); es protegiran d'aquesta, mitjançant lones o plàstics, les zones de 
l'edifici que puguin veure's afectades pels seus efectes. 

Al començament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’enderroc s'inspeccionarà l'estat dels 
estintolaments, atirantaments, ancoratges, etc. aplicats en jornades anteriors, tant en l'edifici que s’enderroca 
com en els que es poguessin haver efectuat en edificis de l'entorn; també s'estudiarà l'evolució de les esquerdes 
més representatives i s'aplicaran, si s’escau, les pertinents mesures de seguretat i protecció dels talls. 

Retirada i transport de materials. L'evacuació d'enderrocs es pot realitzar de les següents formes: Mitjançant 
transport manual amb sacs o carretó fins al lloc d’apilament dels enderrocs o fins a les canals o conductes 
disposats per a aquesta funció; Amb obertura de buits en forjats, coincidents amb l'ample d'un entrebigat, de 
longitud compresa entre 1 i 1,50 metres, distribuïts de manera estratègica a fi de facilitar la ràpida evacuació. 
Aquest sistema només podrà emprar-se, excepte indicació contrària, en edificis o restes d'ells, amb un màxim 
de 3 plantes i quan el producte de l’enderroc sigui de grandària manejable per una sola persona; Llançant 
lliurement l'enderroc des d'una alçada màxima de 2 plantes sobre el terreny, sempre que es disposi d'un espai 
lliure mínim de 6 x 6 metres; Mitjançant grua quan es disposi d'espai per a la seva instal·lació i zona acotada 
per a la descàrrega de l'enderroc. 

A l’empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurarà, si s’escau, la documentació completa relativa als 
materials que han de ser aplegats per a la seva posterior utilització; aquests materials es netejaran i traslladaran 
al lloc assenyalat a aquest efecte en la forma que indiqui la D.F. 

Quan no existeixin especificacions referents a la reutilització de materials, tota la runa resultant de l’enderroc 
es traslladarà al corresponent abocador municipal o a l’abocador que indiqui el Gestor Autoritzat de Residus 
encarregat de la gestió de les runes provinents de l’enderroc. El mitjà de transport, així com la disposició de la 
càrrega, s'adequaran a cada necessitat, adoptant-se les mesures que convinguin per tal d’evitar que la càrrega 
pugui espargir-se o originar emanacions o sorolls durant el seu trasllat. 
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Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en 
recipients tancats i senyalitzats amb etiquetes d’advertència de perill, per tal d’evitar l’emissió de fibres d’amiant 
al l’ambient.  

Control i acceptació 

A manca d’un pla de control específic definit per la D.F. es realitzarà en el tipus de enderroc per elements un 
control per cada 200m a enderrocar i no menys d’un control per planta.  

Amidament i abonament  

m³ de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements propis d’edificació. 

m³ de volum realment enderrocat, pel que fa referència als murs de contenció i fonaments. 

ml de llargària realment enderrocat, amidat de l’eix de l’element, en referència a elements de clavegueró...  

  

1.1 Arrencada de revestiments 

Arrencada de sostres, revestiments i paviments. 

Execució 
Condicions prèvies 

Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Abans d’iniciar els treballs es comprovarà 

que no passen instal·lacions. 

Fases d’execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol 
s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en 
compte les consideracions que es detallen: 

Enderroc de cels rasos i falsos sostres. Els cels rasos i falsos sostres s’enretiraran, en general, de forma 

prèvia a l’enderroc dels forjats o elements resistents dels quals pengen. En els supòsits que no sigui 

necessari recuperar cap element d’aquests i quan així s'estableixi a la D.T., es podran enderrocar de forma 

conjunta amb el forjat superior. 

Arrencada de revestiments, enrajolats i aplacats. Els revestiments s’enderrocaran junt amb el seu suport, 

sigui envà o mur, llevat que es pretengui el seu aprofitament o el del suport, en aquest cas, respectivament, 

s’enderrocaran abans de l’enderroc de l'edifici o abans de l'aplicació d’un nou revestiment al suport. Per al 

repicat de revestiments i d’aplacats de façanes o paraments exteriors de tancament s'instal·laran bastides 

homologades segons la legislació vigent, perfectament ancorades i travades a l'edifici; aquestes constituiran 

la plataforma de treball en tots els treballs exteriors i compliran tota la normativa vigent en matèria 

d’instal·lació com en totes les mesures de protecció col·lectiva aplicables com són: baranes, marxapeus, 
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escales,... El sentit dels treballs és independent; no obstant, és aconsellable que tots els operaris que 

participin en ells es trobin en el mateix nivell o, en altre cas, no es trobin en el mateix plànol vertical per tal de 

no ser afectats pels materials que es desprenguin del suport mentre durin els treballs. 

Arrencada de paviments interiors, exteriors i soleres. L’enderroc dels revestiments de paviments i d’escales es 
durà a terme, en general, abans de l'enderroc de l'element resistent que els dóna suport. El tram d'escala entre 
dos pisos s’enderrocarà abans que el forjat superior on es recolza i s'executarà des d'una bastida que cobreixi 
el forat de la mateixa. Inicialment es retiraran els esglaons, començant per l'esglaó més alt i desmuntant 
ordenadament fins a arribar al primer i, seguidament, la volta de maó o element estructural sobre el qual es 
recolzen. S'inspeccionarà detingudament l'estat dels forjats, o elements estructurals sobre els quals descansen 
els paviments a enderrocar i quan es detectin desperfectes, biguetes podrides, símptomes de cediments, etc., 
s’apuntalaran abans del començament dels treballs. L’enderroc conjunt o simultani, en casos excepcionals, de 
paviment i forjat haurà de comptar amb l'aprovació explícita de la D. F., en aquest cas s’assenyalarà la forma 
d'executar els treballs. La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar 
que produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzada per la D. F. Per a l’enderrocament de soleres o 
paviments sense compressor s'introduiran tascons, clavats amb la maça, en diferents zones a fi d'esquerdar 
l'element i trencar la seva resistència. Realitzada aquesta operació, s'avançarà progressivament trencant amb 
el tascó i la maça. La utilització de màquines en l’enderroc de soleres i paviments de planta baixa o vials queda 
condicionat a que treballin sempre sobre paviment consistent i tinguin la necessària amplitud de moviment. Les 
zones pròximes o en contacte amb mitgeres o façanes s’enderrocaran de forma manual o hauran estat objecte 
del corresponent tall de manera que, quan s'actuï amb elements mecànics, el front de treball de la màquina 
sigui sempre paral·lel a elles i mai puguin quedar afectades per la força de l'arrencada i del trencament no 
controlat. 

 

SUBSISTEMA MOVIMENTS DE TERRES 

Comprèn totes les operacions prèvies en el terreny, necessàries per a l'execució de l'obra.  

 

1 NETEJA DEL TERRENY 

Aquest treball consisteix en extreure i retirar de la zona d’excavació, qualsevol material de rebuig o no 
aprofitable, així com l’excavació de la capa superior dels terrenys conreables o amb vegetació, per mitjans 
mecànics o manuals, per tal d’obtenir una superfície regular definida pels plànols on es puguin realitzar 
posteriors excavacions. 

Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 
,de 8 febrero 

Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos. 

Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), 
modificat pel D. 161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 

Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 
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Components 
Qualsevol material de rebuig o no aprofitableTerra vegetalSubproductes forestals  

Execució 
Condicions prèviesLa seva execució inclou les operacions d’excavació i retirada dels materials objecte de 
l'esbrossada. Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el particular 
inclou la D.T. i les ordres de la D.F. 
Fases d’execucióExecució dels materials objecte de l'esbrossada. Les operacions d’extracció i retirada 
s'efectuaran amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar 
danys en el personal de l’obra, en les edificacions veïnes existents i a tercers, d'acord amb el que, sobre el 
particular, ordeni la D.F., la qual designarà i marcarà els elements que s'hagin de conservar intactes.Per a evitar 
el deteriorament dels arbres que hagin de conservar-se, es procurarà que els que s'han de tirar a terra caiguin 
cap al centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui necessari evitar danys a altres arbres, al tràfic per 
carretera o ferrocarril o a estructures pròximes, els arbres s'aniran trossejant per la seva brancada i tronc 
progressivament. Si per a protegir aquests arbres o altra vegetació destinada a romandre en un lloc, es precisa 
aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents s'ajustaran al que, sobre el particular, 
ordeni la D.F. Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; tallats en trossos 
adequats i finalment emmagatzemats acuradament, separats dels munts no aprofitables. Els treballs es 
realitzaran de manera que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les zones pròximes a les 
obres. Cap fita/marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques de qualsevol classe, serà feta 
malbé o desplaçada, fins que un agent autoritzat hagi referenciat d'alguna altra manera la seva situació o n’hagi 
aprovat el desplaçament.Simultàniament a les operacions d'esbrossada, es podrà excavar la capa de terra 
vegetal, que es transportarà al dipòsit autoritzat o s'arreplegarà en les zones on indiqui la DF.  
Retirada dels materials objecte de l’esbrossada. Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor 
comercial, seran gestionats per un agent autoritzat en aquest tipus de residus, d'acord amb el que, sobre el 
particular, ordeni la D. F.  

Amidament i abonament 
m² d’esbrossats i preparats, el preu inclou la càrrega i transport a dipòsit autoritzat, de l’esbrossada i altres 

materials de rebuig, i totes les operacions esmentades en l'apartat anterior; inclourà també les possibles 
excavacions i reblerts motivats per l’existència de sòls inadequats que, a judici de la D.F., sigui necessari 
eliminar per a poder iniciar els treballs de fonamentació. 
Es considerarà que abans de presentar l'oferta econòmica, el contractista i/o constructor haurà visitat i 
estudiat de forma suficient els terrenys sobre els quals s'ha de construir, i que haurà inclòs en el preu de 
l'oferta tots els treballs de preparació, que s'abonaran al preu únic definit en el contracte i que en cap cas 
podran ésser objecte d'increment. 
2 EXPLANACIONS, BUIDATS I BUIXARDATS 

Explanació és el conjunt d'operacions de desmunts o rebliments necessaris per anivellar les zones on hauran 
d'asseure's les construccions, incloent plataformes, talussos i cunetes provisionals o definitives. 

Desmunt és l'operació consistent en el rebaix del terreny. 

Rebliment és l’operació consistent en omplir de terres, fins arribar als nivells previstos a la D.T.  

Buidat és l'excavació delimitada per unes mesures, definides a la D.T., per l'aprofitament de les parts baixes de 
l'edifici, com soterrani, garatges, dipòsits o altres utilitzacions. 

Un cop realitzades totes les operacions de moviment de terres es realitzarà el buixardat, a fi d'aconseguir 
l'acabat geomètric de tota l’explanació, desmuntatge, buidat o reblert. 

  

Normes d’aplicació 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. Orden FOM/1382/2002. 

UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-738.75. 
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Components 

Terres de préstec o pròpies. 

Característiques tècniques mínimes 

En el cas de terres de préstecs, una vegada eliminat el material inadequat, es realitzaran els assaigs necessaris 
per a la seva aprovació segons indiqui la D.F. Els sobrants de terra de les explanacions tindran forma regular 
per afavorir l’escorrentia d’aigües i per evitar esfondraments i perill per a les construccions annexes. 

Control i acceptació 

A la recepció de les terres tant pròpies com de préstec, es comprovarà que no siguin expansives, ni 
contaminant, ni amb restes vegetals.  

 Execució 

Condicions prèvies 

Es comprovaran i rectificaran les alineacions i rasants, així com l'amplada de les explanacions, refinament de 
talussos en els desmuntatges i terraplens, neteja i refinat de cunetes i explanacions, en les coronacions de 
desmuntatges i en el començament de talussos. 

Fases d’execució 

Si durant les excavacions apareixen brolladors d’aigua o filtracions motivades per qualsevol causa, s'executaran 
els treballs que ordeni la D.F., i es consideraran inclosos en els preus d'excavació. La unitat d'excavació inclourà 
l'ampliació, millora o rectificació dels talussos de zones de desmuntatge, així com el seu refinat i l'execució de 
cunetes provisionals o definitives. S’utilitzaran malles de retenció per prevenir la caiguda de blocs segons el 
CTE DB SE-C punt 7.2.2.2.  

Control i acceptació 

Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment 
a la millora. 

Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 

Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols:  

Dimensions del replanteig, 1 cada 50m de perímetre.  

Alçada de la franja excavada, 1 cada 200 m3 . 

Anivellació de l’explanada, 1 cada 1000 m2 de terreny. 

 Amidament i abonament 

m3 realment reomplerts, amidats per diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs d’excavació. 

m3 realment excavats, amidats per diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs d’excavació. 

No són abonables, despreniments ni augments de volum sobre les seccions que prèviament s'hagin fixat en 
aquesta D.T. 

Per a l'efecte dels amidaments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació, el volum 
corresponent a aquesta unitat, referida al terreny, tal com es trobi on s'hagi d'excavar. Les operacions de 
buixardats es consideren incloses en el preu de moviment de terres.  

S'entén per volum de terraplè o reblert, el que correspon a aquestes obres després d'executades i consolidades. 
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En tots els casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, inclosos els resultants dels 
despreniments, s'hauran d’omplir amb el mateix tipus de material o el que indiqui la D.F., sense que el 
Contractista i/o constructor rebi per això cap quantitat addicional, sense increment de cost. 

S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses indicades: 
instal·lacions, subministrament i consum d'energia per a enllumenat i força, subministrament d'aigües, 
ventilació, utilització de tota mena de maquinària, amb totes les seves despeses i amortització, transport a 
qualsevol distància de materials, maquinària,... que siguin necessaris, etc., així com els entrebancs produïts 
per les filtracions o per qualsevol altre motiu. 

Quan les excavacions arribin a la rasant definida, els treballs que s'executaran per a deixar l'esplanada refinada, 
compactada i totalment preparada per a iniciar les obres, estaran inclosos en el preu unitari de l'excavació. Si 
l'esplanada no compleix les condicions de capacitat portant necessàries, la D.F., podrà ordenar una excavació 
addicional, que serà amidada i abonada mitjançant el mateix preu definit per a totes les excavacions. 

Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb el preu únic per a qualsevol tipus de 
terreny. L'excavació especial de talussos en roca, s'abonarà al preu únic definit d'excavació. 

En cas de trobar-se fonaments enterrats o altres construccions, es considerarà que s'inclouen en el concepte 
d'excavació tot tipus de terreny. 

3 REBLERTS I TERRAPLENS  

Reblerts i terraplens són les masses de terra o d'altres materials amb els quals s'omplen i compacten forats i 
talussos, s'anivellen terrenys o es porten a terme obres similars.  

Les diferents capes o zones que els componen són: 

Fonament, zona que està per sota de la superfície neta del terreny. 

Nucli, zona que comprèn des del fonament fins a la coronació. 

Coronació, capa superior amb un gruix de 50 cm. 

 Normes d’aplicació 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989. 

UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-738.75 

 Components 

Terres procedents de la pròpia excavació o en préstec autoritzats per la D.F.  

Control i acceptació. 

Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar segregació 
en la posta en obra per obtenir la compactació exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt 
també es diu que el grau de compacitat s’especificarà com a percentatge del obtingut com a màxim en un 
assaig de referència com el Proctor. 

El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el CTE 
DB SE-C punt 4.5.3. 

L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les característiques del 

material a compactar, segons el tipus d'obra, sense alterar el subsòl natural, segons el CTE DB SE-C punt 
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7.3.3. El contractista i/o constructor podrà utilitzar un equip diferent; per això necessitarà l'autorització, escrita 

i/o reflectida en el Llibre d’Ordres. 

 Execució 

El fonament del reblert es prepararà de forma adequada per a suprimir les superfícies de discontinuïtat, segons 
CTE DB SE-C punt 7.3.1. A continuació s'estendrà el material a base de tongades, de gruix uniforme, 
suficientment reduït, per tal que, amb els mitjans disponibles, s'obtingui en tot el seu gruix el grau de 
compactació exigit, segons projecte i/o instruccions de la D.F. Els materials de cada tongada seran de 
característiques uniformes i si no ho són, s'aconseguirà aquesta uniformitat, barrejant-se convenientment amb 
els mitjans adequats. No s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent 
compleix les condicions exigides i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa per la D. F, segons CTE DB SE-C 
punt 7.3.3. Quan la tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat excessiva, no s'estendrà la següent. Per 
la selecció del material de reblert es tindran en compte els aspectes enumerats al CTE DB SE-C, punt 7.3.2. 

Control i acceptació 

Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment 
a la millora. 

Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 

Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: 

Densitat in situ tant del nucli com la coronació del replè, 1 cada 1000 m2  

Anivellació de l’explanada, 1 cada 1000 m2 

 Amidament i abonament 

m3 realment executats i compactats en el seu perfil definitiu, amidats per diferència entre perfils presos abans i 
després dels treballs de formació de reblerts i terraplens. Si el material a utilitzar és, en algun moment, el que 
prové de les excavacions, el preu del reblert inclourà la càrrega, compactació i transport. 

En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, càrrega, transport, estesa, 
humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent. 

Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu del 
terraplè inclourà el Cànon d'extracció, càrrega, transport a qualsevol distància i la resta d'operacions 
necessàries per a deixar totalment acabada la unitat del terraplè. El contractista i/o constructor haurà de 
localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessaris i, abans de començar 
les excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació de la D.F., les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat 
dels sòls és suficient. La necessitat d'emprar sòls seleccionats serà a criteri de la D.F., i no podrà ser objecte 
de sobrecost. 

Si a judici de la D.F., els materials emprats no són aptes per a la formació de terraplens i reblerts, s’extrauran i 
es transportaran a dipòsit autoritzat, sense que això sigui motiu de sobrecost.  

  

4 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

Comprèn totes les operacions necessàries per tal d'obrir les rases definides per a l'execució del clavegueram, 
l'abastament d'aigua i la resta de les xarxes de serveis; definits a la D.T., així com les rases i pous necessaris 
per a fonaments o drenatges. 
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Normes d’aplicació 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989. 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. Orden FOM/1382/2002. 

Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. RD. 863/1985, 

Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad 
Minera. O. 20.03.1986. 

 Components 

Apuntalaments amb taulons i puntals col·locats a les parets per a sostenir i evitar l’esfondrament de l’excavació. 

Maquinària: pala carregadora, compressor, retroexcavadora, martell pneumàtic, motoanivelladora, etc. 

Materials auxiliars: bomba d’aigua, etc. 

Control i acceptació. 

Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar segregació 
en la posta en obra per obtenir la compactació exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt 
també es diu que el grau de compacitat s’especificarà com a percentatge del obtingut com a màxim en un 
assaig de referència com el Proctor. 

El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el CTE 
DB SE-C punt 4.5.3. 

L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les característiques del 
material a compactar, segons el tipus d'obra, sense alterar el subsòl natural, segons el CTE DB SE-C punt 
7.3.3. El contractista i/o constructor podrà utilitzar un equip diferent; per això necessitarà l'autorització, escrita 
i/o reflectida en el Llibre d’Ordres. 

 Execució 

Les excavacions s'executaran d'acord amb la D.T. i amb les dades obtingudes del replanteig general de les 
obres, els plànols de detall i les ordres de la D.F. 

La excavació s’haurà de fer amb molta cura perquè la alteració de les característiques mecàniques del sòl sigui 
la mínima i encara que el terreny ferm es trobi molt superficial es convenient profunditzar entre 50 i 80 cm per 
sota la rasant, segons CTE DB SE-C punt 4.5.1.3. 

Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a qualsevol tipus de terreny. 
L'excavació de roca i l'excavació especial de talussos en roca s'abonaran al preu únic definit d'excavació. 

Control i acceptació 

Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment 
a la millora. 

Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 

 Amidament i abonament 

m3 realment excavats; el preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els 
materials, maquinària, mà d'obra necessària per a la seva execució, la neteja i esbrossada de tota la vegetació, 
la construcció d'obres de desguàs per a evitar l'entrada d'aigües, la construcció dels apuntalaments i els calçats 
que es necessitin, els transports dels productes extrets al lloc d'ús, dipòsits autoritzats, indemnitzacions que 
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calguin i arranjament de les àrees afectades. El preu de les excavacions comprèn, també, els apuntalaments i 
excavacions saltejades a trams que siguin necessaris i el transport de les terres a un dipòsit autoritzat a 
qualsevol distància. La D.F. podrà autoritzar, si és possible, l'execució de sobre-excavacions per evitar les 
operacions d'apuntalament, però els volums sobre-excavats no seran objecte d'abonament. Quan, durant els 
treballs d'excavació apareguin serveis existents, independentment d'haver-se contemplat o no en el projecte, 
els treballs s'executaran amb mitjans manuals per no fer malbé aquestes instal·lacions, completant-se 
l'excavació amb el calçat o penjat, en bones condicions, de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, 
instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc. o qualsevol altre servei que sigui precís descobrir, sense que el 
contractista i/o constructor tingui cap dret a pagament per aquests conceptes. Si per qualsevol motiu és 
necessari executar excavacions de diferent alçada o amplada que les definides en el projecte, segons 
instruccions de la D.F., aquests treballs no seran causa de nova definició de preu. 

  

5 TRANSPORT DE TERRES  

Operacions de càrrega, transport i abocament de terres, material d’excavació i residus que es generen durant 
el procés de moviment de terres. Així com les operacions de tria de materials sobrants i de rebuig, fins a dipòsit 
autoritzat o a la mateixa obra. 

Normes d’aplicació 

Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 
,de 8 febrero 

Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos. 

Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), 
modificat pel D. 161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 

Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 

Sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. RD 
108/1991. 

Catàleg de residus de Catalunya. D. 34/1996. 

Components 

Terres. Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: Excavacions en terreny 
fluix: 15%. Excavacions en terreny compacte: 20%. Excavacions en terreny de trànsit: 25%. Excavacions en 
roca: 25%. 

Residus de la construcció. Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 

Execució 

Totes aquelles terres, així com els materials que la D.F. declari de rebuig, els carregarà i els transportarà el 
contractista i/o constructor fins a dipòsit autoritzat. 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, pel material que es desitgi transportar, proveït dels 
elements que calen per al seu desplaçament correcte. Durant el transport s'ha de protegir el material de 
manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 

Amidament i abonament 
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m³ de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el 
coeficient d'esponjament indicat en el present plec, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per 
la D.F. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 

  

SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 

SUBSISTEMA PAVIMENTS 

1 CONTINUS 

Revestiment de sòls en interiors executats de forma continua amb un conglomerant i un material d'addició, 
podent rebre diferents tipus d'acabat. 

Poden ser de formigó, terratzo continu, de morters o de resines sintètiques. 

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres 
i discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 

Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 

Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  

UNE 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de 
fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 
7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los 
términos de adaptación al espectro. 

 Components 

Conglomerant, àrids, aigua, additius en massa, productes d’acabat, pintura, desmoldejant, resina d’acabat, 
malla electrosoldada de rodons d’acer, làmina impermeable, juntes, materials de revestiment i sistemes de 
fixació. 

Característiques tècniques mínimes 

Conglomerant. Ciment. Complirà les exigències en quant a composició, característiques mecàniques, físiques 
i químiques que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. 

Materials bituminosos. Podran ser de barreja en calent constituïda per un conglomerant bituminós i àrids 
minerals. 

Materials sintètics. Resines sintètiques, etc... 

Àrids. La sorra podrà ser de mina, riu, platja rentada, matxucat o barreja d'elles. La grava podrà ser de riu, 
matxucat o pedrera. 
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Aigua. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. 

Additius en massa. Podran ser pigments.  

Productes d'acabat. Pintura. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució: 
aigua (és el cas de la pintura al tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, 
etc...) o dissolvent orgànic (és el cas de la pintura a l'oli, pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocel·lulòsica, 
pintura de vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, vernissos, pintures bituminosses, intumescents i 
ignífugues, etc...). Aglutinants com: cues cel·lulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines 
sintètiques, etc...). Desmoldejant, servirà de material desencofrant per als motlles o patrons d'imprimir, en cas 
de paviments continus de formigó amb teixidura “in situ” permetent extreure teixidures de les superfícies de 
formigó durant el seu procés d'enduriment. No alterarà cap de les propietats del formigó, haurà de ser estable, 
servirà al formigó com producte impermeabilizante impedint el pas de l'aigua, alhora que dota al formigó de 
major resistència a la gelada. Així mateix serà un element de guarit que impedirà l'evaporació de l'aigua del 
formigó.  

Resina d'acabat. Haurà de ser incolora, i permetrà ser acolorida en cas de necessitat. Haurà de ser 
impermeable a l'aigua, resistent a la base, als àcids ambientals, a la calor i als llamps UV (no podrà groguejar 
en cap cas). Evitarà la formació de fongs i microorganismes. Podrà aplicar-se en superfícies seques o humides, 
amb fred o calor, podrà repintar-se i disposarà d'una excel·lent rapidesa d'assecat. Realçarà els colors, formes, 
teixidures i volums dels paviments acabats. 

Malla electrosoldada de rodons d'acer.  

Làmina impermeable.  

Juntes. Pel reomplert de les juntes s’utilitzaran: elastòmers, perfils de PVC, bandes de llautó, etc... Pel segellat 
de juntes, material elàstic de fàcil introducció en les juntes. Els tapajunts podran ser: perfils o bandes de material 
metàl·lic o plàstic. 

Sistema de fixació.  

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: 
Conglomerant, Àrids, Material d'addició, Ciments, Aigua i Arenes (àrids).  

Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, 
Comercial, Administratiu, Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una 
classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al lliscament Rd es determina mitjançant 
l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en provetes 
sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de 
lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. 

Execució.  

Condicions prèvies 

En cas de paviment continu amb aglomerat bituminós i amb asfalt fos, sobre la superfície del formigó del forjat 
o solera es donarà una emprimació amb un reg d'emulsió de betum. En cas de paviment de formigó continu 
tractat superficialment, amb morter de resines sintètiques o morter hidràulic polimèric, s'eliminarà la beurada 
superficial del formigó del forjat o solera mitjançant gratat amb raspalls metàl·lics. En cas de paviment continu 
de formigó tractat amb morter hidràulic, si el forjat o solera tenen mes de 28 dies, es gratarà la superfície i 
s'aplicarà una emprimació prèvia, d'acord amb el tipus de suport i el morter a aplicar. 

En tots els casos es respectaran les juntes de la solera o forjat. En els paviments situats a l'exterior, se 
situaran juntes de dilatació formant una quadrícula de costat no major de 5 m que alhora faran paper de 
juntes de retracció. En els paviments situats a l'interior, se situaran juntes de dilatació coincidint amb les de 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=resbalamiento
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l'edifici, i es mantindran en tot el gruix del revestiment. Quan l'execució del paviment continu es faci per 
bandes, es disposaran juntes en les arestes longitudinals de les mateixes. 

Fases d’execució 

Paviment continu amb morter de resines sintètiques. En cas de morter autoanivellant, aquest s'aplicarà amb 
espàtula dentada fins a un gruix no menor de 2 mm. En cas de morter no autoanivellant, aquest s'aplicarà 
mitjançant plana o espàtula fins a un gruix no menor de 4 mm.  

Paviment continu amb morter hidràulic polimèric: el morter es compactarà i allisarà mecànicament fins a gruix 
no menor de 5 mm. 

Paviment de terratzo continu. Preparació i comprovació de la superfície d’assentament. Preparació dels junts. 
Col·locació del morter d’emprimació. Col·locació de la malla de fibra de vidre. Col·locació de la malla alveolar. 
Col·locació del morter d’acabat. Rebaixat, polit i abrillantat. En el paviment o hi ha d’haver esquerdes, taques, 
canvis de tonalitat ni d’altres defectes superficials. La superfície del paviment ha de ser polida i abrillantada. No 
s’hi ha de veure marques ni senyals de la polidora. La superfície acabada ha de ser plana i ha de tenir una 
textura uniforme i una coloració homogènia. Gruix de la capa del morter d’emprimació: 3mm. Gruix de la capa 
del morter d’acabat: 10mm. Absorció d’aigua (UNE 127-002). 

Paviment de formigó. Acabat sense additius. Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. 
Col·locació de l'armadura, si és el cas. Col·locació i vibratge del formigó. Realització de la textura superficial. 
Protecció del formigó i cura. No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats. La superfície acabada ha d'estar 
remolinada mecànicament o lliscada. Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos. Hi ha 
d'haver junts transversals de retracció cada 25m² amb distàncies entre ells no superiors als 5 m. Els junts han 
de ser d'una fondària ≥ 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm, i han de complir les especificacions del seu plec 
de condicions. Hi ha d'haver junts de dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. 
També s'han de deixar junts en les trobades amb d'altres elements constructius. Aquests junts han de ser d'1cm 
d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix 
del paviment i s'ha de procurar que coincideixin amb els junts de retracció. Duresa Brinell superficial de la capa 
de morter (UNE EN ISO 6506/1) mesurada amb una bola de 10 mm de diàmetre ≥ 3 kg/mm2. Resistència 
característica estimada del formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies serà ≥ 0,9 x Fck. Toleràncies d'execució: 
Gruix: ± 10% del gruix; Nivell: ± 10 mm; Planor: ± mm/3 m. El formigonament s'ha de fer a una temperatura 
ambient d’entre 5°C i 40°C. S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin 
segregacions. Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir 
humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de durar com a mínim 15 dies en temps calorós i sec, i 7 
dies en temps humit. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 

Acabats. Amb empedra. serà amb pedres anivellades sobre capa de morter de 5 cm. S'estendrà la beurada 
de ciment sobre les juntes, regant-se posteriorment durant 15 dies. S'eliminaran les restes de beurada i es 
netejarà la seva superfície. Amb graveta. Serà amb capa de barreja de sorra i grava d'almenys 3 cm d'gruix 
col·locada sobre el terreny, de manera que quedi solta o ferma. Amb terratzo in situ. Serà amb capa de 2 cm 
de sorra sobre el forjat o solera, sobre la qual s'estendrà una capa de morter de 1,50 cm, malla electrosoldada 
i altra capa de morter de 1,50 cm. Una vegada piconada i anivellada aquesta capa, s'estendrà el morter 
d'acabat disposant banda per a juntes en quadrícules de costat no major de 1,25 m. Es farà mitjançant polit 
amb màquina de disc horitzontal de la capa de morter d'acabat. Amb aglomerat bituminós. Serà amb capa 
d'aglomerat hidrocarbonat estesa mitjançant procediments mecànics fins a gruix de 40 mm. L'acabat final es 
farà mitjançant compactació amb corrons, durant la qual, la temperatura de l'aglomerat no baixarà de 80ºC. 
Tractat superficialment. S'aplicarà el tractament superficial del formigó (enduridor, recobriment), en capes 
successives mitjançant, brotxa, raspall, corró o pistola. De formigó tractat amb morter hidràulic: serà 
mitjançant aplicació del morter hidràulic sobre el formigó per espolvorejar amb un morter en sec o a la plana 
amb un morter en pasta. 

Amb morter hidràulic polimèric. L'acabat final podrà ser de pintat amb resines epoxi o poliuretà, o mitjançant 
un tractament superficial del formigó amb enduridor. De formigó tractat superficialment amb enduridor-
colorant. Podrà rebre un acabat mitjançant aplicació d'un agent desmoldejant, per a posteriorment obtenir 
teixidura amb el model o patró triat; aquesta operació es realitzarà mentre el formigó segueixi en estat 
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d'enduriment plàstic. Una vegada endurit el formigó, es procedirà al rentat de la superfície amb aigua a 
pressió per a desincrustar l'agent desmoldejant i matèries estranyes. Per a finalitzar, es realitzarà un segellat 
superficial amb resines, projectades mitjançant sistema airless d'alta pressió en dues capes, obtenint així el 
rebuig de la resina sobrant, una vegada segellat el porus en la seva totalitat. 

Juntes. En cas de junta de dilatació: l'ample de la junta serà de 10 a 20 mm i la seva profunditat igual al del 
paviment. El segellat podrà ser de massilla o perfil preformat o bé amb tapajunts per pressió o ajustament. En 
cas de juntes de retracció: l'ample de la junta serà de 5 a 10 mm i la seva profunditat igual a 1/3 del gruix del 
paviment. El segellat podrà ser de massilla o perfil preformat o bé amb tapajunts. Prèviament la junta es 
realitzarà mitjançant un calaix practicat a màquina en el paviment. Segons el CTE DB HS punt 2.2.3. 

Control i acceptació 

Comprovació del suport: Es comprovarà la neteja del suport i emprimació. Gruix de la capa de base i de la 
capa d'acabat. Disposició i separació entre bandes de juntes. Planor amb regla de 2m. 

Amidament i abonament 
m² de paviment continu realment executat. Incloent pintures, enduridors, formació de juntes eliminació de 

restes i neteja. 
m3 de volum realment executat. 

Paviment de formigó acabat amb additius. Mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la D.T. Aquests 
criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents 
d'aquells que normalment conformen la unitat. No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat 
superiors a les tolerables. No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. No són d'abonament en 
aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra 
l'abonament dels treballs de preparació de la superfície existent. Estesa amb regle vibratori, queda inclòs el 
muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas en que sigui necessari. 

 2 FLEXIBLES  

Parament horitzontal col·locat sobre forjat o solera amb materials tèxtils o sintètics. Aquests paviments es 
poden col·locar en llosetes o en làmines.  

En podem trobar de diferents tipus: Paviments de llosetes de suro, peces de suro col·locades amb adhesiu; 
Paviments de PVC; Paviment sintètic en làmines o llosetes col·locades amb adhesiu . Pot ser amb sola 
d’escuma alveolar, que és un paviment format amb làmines de PVC amb base d’escuma alveolar, col·locades 
amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en fred amb PVC líquid, o homogeni que és un paviment format 
amb peces de PVC col·locades amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular; 
Paviments de goma; Paviment sintètic en làmines o llosetes de goma col·locat amb adhesiu; Paviments de 
linòleum i amiant-vinil; Paviment sintètic en làmines o llosetes col·locat amb adhesiu; Paviment de moquetes. 
Revestiment tèxtil de terra amb moqueta de llana o de fibres sintètiques; es poden col·locar amb adhesiu, 
tensada sobre feltre de suport i amb adhesiu ajustada a un bastiment d’acer. 

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres 
i discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 

Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 

Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  

UNE 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de 
fachadas. 



 

  Àrea de Serveis Generals i Govern Obert 
                                                   Patrimoni i Manteniment 

 

 

Plaça Didó 5  08221 Terrassa   Tel. 93 739 70 00      Fax 93 739 70 56     www.terrassa.cat 

 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 
7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los 
términos de adaptación al espectro. 

 Components 

Material de revestiment, sistema de fixació i cantoneres.  

Característiques tècniques mínimes 

Material de revestiment. Moqueta en rotllo o llosetes, linòleum. PVC en rotllo o llosetes, amiant-vinil, goma 
natural o sintètica en rotllo o llosetes i suro en llosetes. 

Cantoneres. Podrà ser: de fusta, d'acer inoxidable o perfil extrusionat en aliatge d'alumini. 

Sistema de fixació. Moqueta en llosetes. Podran ser autoadhesives. Moqueta en rotllo. Podrà anar adherida o 
tibada per adhesió o per llates. Linòleum, PVC o amiant – vinil. Tant en llosetes com en rotllo, podran anar 
adherits al suport. Goma. En llosetes o rotllo, podrà anar adherit o rebut amb morter de ciment. En qualsevol 
cas l'adhesiu podrà ser de resines sintètiques amb polímers, resines artificials, bituminosos, ciments - cola. La 
banda adhesiva en rotllos podrà ser de cinta termoplàstica impregnada amb adhesiu per ambdues cares.  

Cantoneres. Es col·locarà amb adhesiu i es fixarà de manera que no existeixin celles amb la petjada ni amb els 
encavalcaments amb la paret. En cas d'ésser de fusta o metàl·lic es col·locarà amb patilles o cargols d'acer 
protegits contra la corrosió, i en cas d'ésser de goma, PVC o metàl·lic, es col·locarà amb adhesiu. 

Control i acceptació 

Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, 
Comercial, Administratiu, Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una 
classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al lliscament Rd es determina mitjançant 
l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en provetes 
sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de 
lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. 

Identificació de les llosetes, rajoles o rotllos del material. Comprovar característiques complint CTE DB –SI.  

Execució 

Condicions prèvies 

La superfície del forjat, llosa o solera estarà exempta de greixos, oli o pols. El suport estarà sec, net i amb la 
planor i nivell previst. Quan sota la capa de morter que serveix de base al revestiment pugui haver-hi humitat, 
es col·locarà entre aquesta i el suport una làmina aïllant. En el paviment no hi ha d'haver junts ni peces 
escantonades, taques ni d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les làmines o 
peces. El paviment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat. El suport ha de tenir un grau d'humitat 
≤ 2,5% i una duresa Brinell superficial mesurada amb bola de 10 mm de diàmetre ≥3 kg/mm² (UNE EN ISO 
6506/1). La col·locació de les peces s'ha de fer començant pels eixos geomètrics que divideixen en ambdós 
sentits el local en dues parts iguals. Les làmines o les llosetes s'han de mantenir 24 h a la temperatura ambient 
del local per pavimentar. En els altiplans de planta de les escales de zones de públic (persones no 
familiaritzades amb l'edifici) es disposarà una franja de paviment tàctil en l'arrencada dels trams descendents, 
amb la mateixa amplària que el tram i una profunditat de 800 mm, com a mínim. En aquests altiplans no hi 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=solera
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haurà portes ni passadissos d'amplària inferior a 1200 mm situats a menys de 400 mm de distància del primer 
esglaó d'un tram. En general, no es trepitjarà el paviment durant les 24 hores següents a la seva col·locació. 

Fases d’execució 

Sintètics. 

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. No es col·locaran paviments de moqueta, de linòleum 
de PVC ni d'amiant-vinil en locals humits. Els tres últims tampoc es col·locaran. Si s’han de manejar àlcalis 
àcids orgànics diluïts, dissolvents orgànics aromàtics. No es col·locaran paviments de goma quan hagin de 
manejar-se àcids inorgànics, orgànics i oxidants concentrats, dissolvents aromàtics o clorats, olis i grasses 
animals, vegetals i minerals. Per moqueta en llosetes autoadhesives o en rotllo, linòleum i PVC en llosetes o 
en rotllo, llosetes d'amiant - vinil i rotllos i rajoles de goma adherits. S'estendrà sobre el forjat o solera una capa 
de morter de ciment, i sobre aquesta una o més capes de pasta d'allisat. Per goma en rotllo o rajoles rebudes 
amb ciment. S'estendrà sobre el forjat o solera una capa de morter de ciment, i sobre aquesta una capa de 
beurada de ciment.  

Col·locació de l'adhesiu. L'adhesiu s'ha d'estendre en una superfície que sigui equivalent a vuit llosetes 
aproximadament i s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant. Paviment de làmines de PVC. L'adhesiu 
s'ha d'aplicar amb espàtula de dents fines, amb un consum mínim de 250 g/m². El seu ús ha de respondre a 
les instruccions del fabricant. Un cop fet el segellat dels junts s'ha de retirar l'excés d'adhesiu mentre el producte 
encara estigui fresc. 

Col·locació de les làmines o les llosetes. Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una 
superfície plana i llisa. S'han de respectar els junts propis del suport. S'han de col·locar a tocar i sense celles 
en cas de llosetes. En cas de paviments de llosetes, es replantejarà la seva col·locació sobre la pasta d'allisat. 
En cas de paviments subministrats en rotllo, es tallaran aquests en tires amb les mesures del local, deixant una 
tolerància de 2-3 cm a l'excés. Per a la col·locació de làmines, les tires han de cavalcar 20 mm. En primer lloc 
s'ha d'haver tallat la vora inferior amb regla, i després s'ha de tallar i enganxar la superior. Paviment de linòleum. 
En les juntes, les tires s’encavalcaran 20 mm, l’encavalcament es tallarà servint de guia a la vora superior, 
aplicant-se posteriorment l'adhesiu. Execució dels junts. Les juntes de dilatació es faran coincidir amb les de 
l'edifici i es mantindran en tot l'gruix del paviment. Les juntes constructives es realitzaran en la trobada entre 
paviments diferents 

Segellat dels junts. Paviment de làmines de PVC. Els junts han d'estar tancats en fred pel procediment de 
soldadura líquida. En cas de llosetes de PVC homogeni adherits amb juntes soldades, quan en els cantells del 
material no hi hagi bisellat de fàbrica, s'obrirà una regata en la junta amb una fresa triangular on s'introduirà per 
calor i pressió el cordó de soldadura. 

Neteja de la superfície del paviment. Es netejaran les taques d'adhesiu o ciment que haguessin quedat. 

Protecció del paviment acabat. La distància entre el paviment i els paraments ha de ser de 2 a 5 mm i ha de 
quedar coberta amb el sòcol. 

Acabat final de la superfície. La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. En general, no es 
trepitjarà el paviment durant les 24 hores següents a la seva col·locació. Paviment de làmines de PVC. El 
paviment no s'ha de trepitjar durant les 5 h següents a la seva col·locació.  

Toleràncies d'execució. El sòl no presentarà imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell 
de més de 6 mm; els desnivells que no excedeixin de 50 mm es resoldran amb un pendent que no excedeixi el 
25%; en zones interiors per a circulació de persones, el sòl no presentarà perforacions o buits pels quals pugui 
introduir-se una esfera de 15 mm de diàmetre. Nivell: ± 5 mm. Planor: ± 4 mm/2 m. Horitzontalitat: ± 4 mm/2 m. 
Segons CTE DB SU punt 2. 

Tèxtils. 

El revestiment no ha d'estar esfilagarsat, no ha de tenir taques d'adhesiu ni d'altres defectes superficials No hi 
ha d'haver bosses ni ressalts entre les tires. S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts entre les 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=PVC
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tires han de ser a tocar i han de seguir la mateixa direcció que la circulació principal. Tot el pèl ha d'estar 
col·locat en la mateixa direcció. A les portes la direcció del pèl vagi en sentit contrari al d'obertura i que en els 
locals amb entrades de llum el pèl estigui col·locat en la direcció de la llum. Els canvis de paviment han d'estar 
protegits amb tires metàl·liques fixades mecànicament al suport. Toleràncies d'execució. Nivell: ± 5 mm 

Moquetes. Les moquetes es poden col·locar: Amb adhesiu. La moqueta ha d'estar ben adherida al suport i ha 
de formar una superfície plana i llisa de textura uniforme. L'adhesiu s'ha d'aplicar amb espàtula de dents fines, 
amb un consum mínim de 250 g/m². El seu ús ha de respondre a les instruccions del fabricant. El revestiment 
no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació. En cas de rotllos de moqueta tibats per 
adhesió, es col·locarà la banda adhesiva sobre la pasta d'allisat i al llarg del perímetre del sòl a revestir. 
Toleràncies d'execució: Planor: ± 4 mm/2 m. Tensada: La moqueta ha d'estar col·locada tibada, ha d'anar 
clavada en tot el perímetre del local i ha de formar una superfície plana i llisa, de textura uniforme. Les tires de 
la moqueta s'han de col·locar en sentit perpendicular al feltre de suport i s'han d'unir pel dors amb cinta 
termoadhesiva. S'han de col·locar llates d'empostissar de fusta, en el perímetre, per a clavar la moqueta. 
L'operació de tibar s'ha de començar pels paraments verticals i s'ha de fer amb mordasses especials. En cas 
de rotllos de moqueta tibats per llates aquests es rebran en tot el perímetre del local al morter de ciment, deixant 
un marge amb el parament. La pasta d'allisat quedarà anivellada amb la llata. Toleràncies d'execució. Planor: 
± 5 mm/2 m. Horitzontalitat: Pendent ≤ 0,5%. Ajustada a un bastiment. El bastiment col·locat ha de quedar 
totalment recolzat sobre el suport. La part superior del bastiment ha d'estar en el mateix pla que el paviment 
perimetral. El revestiment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat. El suport ha de ser sec i net, 
i ha de complir les condicions de planor i nivell que s'exigeixin al revestiment acabat. El suport ha de tenir un 
grau d'humitat ≤ 2,5%.  

Control i acceptació 

Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges. Comprovar que el suport està sec, net i 
anivellat, el gruix de la capa d'allisat. La planor amb regla de 2 m, l’aplicació de l'adhesiu, assecat i celles. 
Amidament i abonament 

m² de superfície de paviment totalment executat. Inclosos tots els treballs, eliminació de restes i neteja. 

  

SUBSISTEMA REVESTIMENTS 

1 PINTATS 

Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d'estructura, fusteria, serralleria i 
instal·lacions, amb preparació prèvia de la superfície, situats tant a l'interior com a l'exterior, que serveixen com 
element decoratiu o protector. 

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-A, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Acer, Pintat estructures 
d’acer. 

Components 

Emprimació, pintures, vernissos i additius en obra. 

Característiques tècniques mínimes 

Emprimació. Preparació de la superfície a pintar, podrà ser: emprimació anticorrosiva, emprimació per a 
galvanitzacions i metalls no ferris, emprimació per a fusta o tapaporus, emprimació segelladora per a guix i 
ciment, etc... 

Pintures i vernissos. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució, aigua 
(és el cas de la pintura al tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc...); 
mitjà de dissolució, dissolvent orgànic (és el cas de la pintura a l'oli, pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca 
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nitrocel·lulòsica, pintura de vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, vernissos, pintures bituminosses, 
intumescents i ignífugues, etc...). Aglutinants com cues cel·lulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment 
blanc, resines sintètiques, etc...).  

Additius: Acceleradors d'assecat, matissadors de lluentor, dissolvents, colorants, tints, pigments, etc... 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig del següent capítol: Pintura. 

Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen 
en les corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o 
equip arribi a obra amb 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. 

Execució 

Condicions prèvies 

L'aplicació es realitzarà segons les indicacions del fabricant i l'acabat requerit. La superfície d'aplicació estarà 
anivellada i uniforme. La temperatura ambienti no serà major de 28 ºC a l'ombra ni menor de 12 ºC durant 
l'aplicació del revestiment. L’assolellament no incidirà directament sobre el pla d'aplicació. En temps plujós se 
suspendrà l'aplicació en paraments no protegits. Temps d'assecat especificats pel fabricant. S’evitaran, en les 
zones pròximes als paraments en període d'assecat, la manipulació i treball amb elements que desprenguin 
pols o deixin partícules en suspensió.  

Estaran col.locats els marcs de portes i finestres, canalitzacions, instal·lacions, baixants, etc... I es protegiran 
abans d’iniciar el pintat.  

Superfícies de guix, ciment, ram de paleta i derivats. S'eliminaran les eflorescències salines i l'alcalinitat amb 
tractament químic; s’eliminaran les taques superficials produïdes per floridura i es desinfectarà amb fungicides. 
Les taques d'humitats internes que duguin dissoltes sals de ferro, s'aïllaran amb productes adequats. En cas 
de pintura ciment, s'humitejarà totalment el suport. 

Superfícies de fusta. En cas d'estar afectada de fongs o insectes es tractarà amb productes fungicides, es 
substituiran els nusos mal adherits. Es realitzarà una neteja general de la superfície i es comprovarà el contingut 
d'humitat. Se segellaran els nusos mitjançant goma laca, assegurant-se que hagi penetrat en els buits dels 
mateixos i s'escataran les superfícies. 

Superfícies metàl·liques. Es realitzarà una neteja general de la superfície. Si es tracta de ferro es realitzarà un 
rascat d'òxids mitjançant raspall metàl·lic, seguit d'una neteja manual acurada de la superfície. S'aplicarà un 
producte que desgreixi a fons de la superfície. 

Fases d’execució 

Pintura al tremp. S'aplicarà una mà de fons amb tremp diluït, fins a la impregnació dels porus del maó, guix o 
ciment i una mà d'acabat. Pintura a la calç. S'aplicarà una mà de fons amb pintura a la calç diluïda, fins a la 
impregnació dels porus del maó o ciment i dues mans d'acabat.  

Pintura al silicat. S'aplicarà una mà de fons i altra d'acabat.  

Pintura al ciment. Dues capes espaiades en mes de 24 hores.  

Pintura plàstica, acrílica, vinílica. Si és sobre maó, guix o ciment, s'aplicarà una mà d’emprimació selladora i 
dues mans d'acabat; si és sobre fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació tapaporus, posterior escatat i dues mans 
d'acabat.  

Pintura a l'oli. S'aplicarà una mà d’emprimació amb brotxa i altra d'acabat, espaiant-les un temps entre 24 i 48 
hores.  
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Pintura a l'esmalt. Prèvia emprimació del suport s'aplicarà una mà de fons amb la mateixa pintura diluïda en 
cas que el suport sigui guix, ciment o fusta, o dues mans d'acabat en cas de superfícies metàl·liques.  

Pintura martelè. S'aplicarà una mà d’emprimació anticorrosiva i una mà d'acabat a pistola.  

Laca nitrocel·lulòsica. En cas que el suport sigui fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació no grassa i en cas de 
superfícies metàl·liques, una mà d’emprimació antioxidant; a continuació, s'aplicaran dues mans d'acabat a 
pistola.  

Vernís hidròfug de silicona. Una vegada net el suport, s'aplicarà el nombre de mans.  

Vernís gras o sintètic. Es donarà una mà de fons amb vernís diluït i després d'un escatat fi del suport, s'aplicaran 
dues mans d'acabat. 

Control i acceptació 

Comprovació exterior, una cada 300 m². Comprovació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Fusta: 
humitat, segons exposició (exterior o interior) i nusos. Maó, guix o ciment: humitat inferior al 7 % i absència de 
pols, taques o eflorescències. Ferro i acer: neteja de brutícia i òxid. Galvanització i materials no ferris: neteja de 
brutícia i desgreixat de la superfície. Preparació del suport: emprimació selladora, anticorrosiva, etc... Pintat: 
nombre de mans. Aspecte i color, escrostonament, falta d'uniformitat, etc... 

Amidament i abonament 

m² de superfície de revestiment continu amb pintura o vernís, fins i tot preparació del suport i de la pintura, mà 
de fons i mà/s d'acabat totalment acabat, i neteja final. 

  

SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL·LACIONS 

SUBSISTEMA EVACUACIÓ 

1 LÍQUIDS 

 Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 5, Evacuació d'aigües residuals i Normes de referència de 
l’Apèndix C. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 

Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006. 

UNE. Tuberías de fundición según normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN 877:2000. Tuberías 
de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-
1:2002, UNE EN 1566-1:1999. Tuberías de polipropileno (PP) según norma UNE EN 1852-1:1998. Tuberías de 
gres según norma UNE EN 295-1:1999. Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX. 

UNE  

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de 
fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 
7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
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UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los 
términos de adaptación al espectro. 

Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. Orden 
15/09/1986.  

Norma 5.1.-IC: Drenaje. Orden 21/06/1965. 

Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial. Orden 14/05/1990.  

Peces d'acer galvanitzat: 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, PG 3/75. Orden 
6/02/1976, Orden FOM/1382/2002. 

UNE. UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, 
aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero. UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. 
Características y métodos de ensayo. 

Canal exterior d'acer galvanitzat: 

UNE. UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por 
inmersión en caliente para conformación en frio. Condiciones técnicas de suministro. 

Sobre llit d'assentament de formigó: 

Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 

UNE. UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 
1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 

UNE. Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, 
UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX. Real 
Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales 
(a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 

  

1.1 Connexió a xarxa  

Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de sanejament i la part soterrada des de la sortida de 
l’edifici. Connecta amb la xarxa de sanejament abocant les aigües pluvials i les aigües negres de l’edifici. 

La xarxa interior de l’edifici haurà de ser sempre separativa en pluvials i negres. Quan la xarxa de sanejament 
pública sigui separativa, cada una de les xarxes interiors es connectaran de forma independent; quan no sigui 
separativa, es permet la connexió de les dues xarxes interiors a una única arqueta situada a l’exterior de la 
propietat o, si això no fos possible, en el límit més proper d’aquesta a la xarxa general de sanejament. 

 Components 

Tubs: Poden ser de formigó, PVC o polipropilè. 

Unions i accessoris: Es faran servir en entroncaments, canvis de direcció i empalmaments. El material serà el 
mateix que el tub. 

Pericons: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de plàstic o formigó.  
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Pous de registre o ressalt: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de formigó. 

Característiques tècniques mínimes. 

Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, resistència a les càrregues 
externes, flexibilitat per absorbir moviments. 

Control i acceptació 

Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 

Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 

 Execució 

Generalitats 

La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les 
normes de bona construcció i a les instruccions de la D.F. En general, l’execució de la xarxa de connexió es 
realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la 
resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la 
instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. 

Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies 
mínimes dels tubs amb altres instal·lacions com ara aigua, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint 
amb la normativa vigent. 

Tubs soterrats: Col·locació sobre fons de rasa. El pendent mínim serà d’un 2%. Aniran per sota de la xarxa 
d’aigua potable. 

El tub ha de seguir les alineacions indicades a la D.T. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent 
definit per a cada tram. La junta entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta 
un ressalt <= 3 mm. Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i 
no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. El pas a través d'elements 
estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. Han de quedar centrats i alineats dins de 
la rasa. La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. Ha de tenir el gruix mínim 
previst sota la directriu inferior del tub. La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues 
exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. Un cop instal·lada la 
canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les proves de pressió interior i 
d'estanquitat en els trams que especifiqui la D.F. Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres 
compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions. Distància de la generatriu 
superior del tub a la superfície: amb trànsit rodat: >= 100 cm, sense trànsit rodat: >= 60 cm. Amplària de la 
rasa: >= diàmetre exterior + 50 cm. Pressió de la prova d'estanquitat: <= 1 kg/cm2. El llit d'assentament ha de 
reblir de formigó la rasa fins a mig tub en el cas de tubs circulars i fins a 2/3 del tub en el cas de tubs ovoides. 
El formigó ha de ser uniforme i continu; no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com ara 
disgregacions o buits a la massa. 

PVC: La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla. Les unions entre els tubs han de 
ser encolades o amb junt tòric, segons el tub utilitzat. El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut 
descendent, reduccions de secció en cap punt. 

Polipropilè: El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa fins a 10 cm per sobre de la generatriu 
superior del tub. El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de 
formigonament com ara disgregacions o buits a la massa. Els tubs que s'utilitzin soterrats han de ser de la 
sèrie BD, amb una rigidesa anular SN >= 4KN/m2. Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el seu 
moviment. 

Unions i accessoris: El material serà el mateix que el tub i es seguiran les especificacions tècniques del 
fabricant. 
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Pericons d’obra: El pericó “in situ” ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de 
formigó. Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter. La solera ha 
de quedar plana i al nivell previst. En els pericons no sifònics, la solera ha de formar pendent per a afavorir 
l'evacuació. El punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs. Les parets 
han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. Les peces ceràmiques s'han 
de col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. La superfície interior ha de quedar revestida amb 
un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El 
revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. Tots els angles interiors han de quedar 
arrodonits. El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. Gruix de la solera: >= 10 cm. Gruix de 
l'arrebossat: >= 1 cm. Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%. Toleràncies d'execució: 
Aplomat de les parets: ± 10 mm, planor de la fàbrica: ± 10 mm/m, planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m. S'ha de 
treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja. Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la 
humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb 
força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans 
s'ha d'humitejar la superfície. 

Pous de registre o ressalt: Pous “in situ”. La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a la D.T., 
excepte la zona de la mitja canya que ha de quedar plana. El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de 
tenir esquerdes o defectes de formigonat com ara disgregacions o buits a la massa. La secció de la solera no 
ha de quedar disminuïda en cap punt. Resistència característica estimada del formigó al cap de 28 dies 
(Fest): >= 0,9 x Fck. Solera formigó: Toleràncies d'execució: Desviació lateral: línia de l'eix: ± 24 mm, 
dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm. Nivell soleres: ± 12 mm. Gruix (e): e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 
mm; e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) Planor: ± 10 mm/m. La temperatura ambient per 
a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu 
adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar. Els 
treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades. Parets per a pous: Els treballs s'han 
de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja. Les peces prefabricades de formigó s’han de 
col·locar sense que rebin cops. Per parets de maó: Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària 
per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. Els arrebossats s'han 
d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de rebre. El lliscat s'ha de fer en una sola 
operació. 

Control i acceptació 

Comprovació de vàlvules de desguàs, muntatge de canals i embornals, pendent de canals. 

Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 

Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 

 Verificacions 

Tubs: Profunditat, pendents i gruix del llit de recolzament.  

Pericons i pous de registre o ressalt: Disposició, acabat interior, segellat. Xarxa horitzontal soterrada, pericons 
i pous. Dipòsits de recepció i d’elevació i control. 

Prova d’estanquitat parcial i total. Prova amb aigua, aire o fum. 

 Amidament i abonament  

ml el tub, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat. 

m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reblert i el compactat completament acabat, solera dels pous de registre. 

ut pericons i tapes de registre. 

m² parets del pou de registre. 
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1.2 Recollida d’aigües grises, negres i pluvials  

Conjunt d’elements que composen la instal·lació interior abans de la connexió a la xarxa de sanejament. La 
xarxa interior de l’edifici haurà de ser sempre separativa en pluvials i negres. 

 Components  

Tancaments hidràulics: Poden ser: sifons individuals a cada aparell, caixes sifòniques amb varis aparells, 
bonera sifònica o pericons sifònics. 

Tubs de petita evacuació: Corresponen als tubs que connecten l’aparell sanitari amb el baixant més proper. 
Poden ser de PVC o polipropilè. 

Col·lectors: Tubs amb recorregut horitzontal. Poden ser de: PVC o polipropilè. Aniran penjats del forjat. 

Baixants: Tubs amb recorregut vertical. Per aigües negres i grises poden ser de: PVC o polipropilè. Per aigües 
pluvials poden ser de coure, planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb peces de ceràmica. 

Ventilacions: Es disposarà de ventilació tant a la xarxa d’aigües residuals com a la pluvial. Poden ser primària, 
secundària, terciària i amb vàlvules d’aireació-ventilació. 

Canals: Correspon al traçat horitzontal de la recollida d’aigües pluvials. Poden ser de coure, planxa d’acer 
galvanitzat, zinc o amb peces de ceràmica. 

Pericons: Poden ser de pas, a peu de baixant o sifònics. 

Boneres i reixes de desguàs: Recullen i evacuen les aigües acumulades al terra dels locals humits i a les 
cobertes. 

Separador de greixos: S’utilitzarà per separar greixos, olis i/o fangs que procedeixin de cuines o garatges. 

Sistema de bombeig i sobreelevació: S’instal·larà quan hi hagi part de la instal·lació interior o tota per sota de 
la cota del punt de connexió a la xarxa de sanejament. 

Vàlvules antiretorn de seguretat: S’instal·laran per prevenir les possibles inundacions quan la xarxa exterior de 
sanejament es sobrecarregui. Es situaran en llocs de fàcil accés pel seu registre i manteniment. 

Característiques tècniques mínimes. 

Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, resistència a les càrregues 
externes, flexibilitat per absorbir moviments. 

Control i acceptació 

Tubs, unions i accessoris: el material i el seu acabat, dimensions i diàmetre segons especificacions. 

Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 

Emmagatzematge: Les peces han d'estar apilades en posició horitzontal sobre superfícies planes i en llocs 
protegits contra impactes. 

 Execució 

Condicions prèvies 

En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius 
previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les 
condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu 
manteniment i conservació. 
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Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots 
els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut 
cops en el seu transport. 

La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 

Tancaments hidràulics. 

Sifons individuals a cada aparell: Ha de tenir un dispositiu roscat de registre en el seu punt més baix i 
connexions per al desguàs i l'aparell sanitari en els seus extrems. El tancament hidràulic del sifó ha de tenir 
una alçària mínima de 50 mm. No ha de tenir esquerdes, porus, zones resseques ni d'altres desperfectes 
superficials. Caixa sifònica: Ha de ser estanca al servei. Ha de quedar anivellada i fixada sòlidament al suport. 
Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. Si és amb tapa la cara inferior de la tapa ha de quedar al 
mateix nivell que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa sifònica ha de quedar cobert per la tapa. Si 
és amb reixeta la cara superior de la reixeta ha de quedar al mateix nivell que el paviment. La posició ha de 
ser la fixada a la D.T. Bonera sifònica: La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha 
d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i 
fixant-la a pressió sobre la làmina. El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans 
d'iniciar l'adormiment. S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans 
d'estendre el morter. Pericons sifònics. Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària 
per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de 
ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la 
superfície. 

Tubs de petita evacuació: El ramal muntat ha de ser estanc. No han de quedar sense subjecció les distàncies 
superiors a 70 cm. El ramal no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en 
cap punt. El pas a través d'elements estructurals ha de tenir una franquícia entre 10 i 15 mm que s'ha 
d'ataconar amb massilla elàstica. Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. 
Pendent: >= 2,5%. Radi interior de les curvatures: >= 1,5 x D tub. El procés d'instal·lació no ha d'alterar les 
característiques de l'element. 

Col·lectors: Penjats de sostre. El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent 
determinat per a cada tram. Ha de ser estanc a una pressió >= 2 kg/cm2. Els tubs s'han de subjectar per mitjà 
d'abraçadores, repartides a intervals regulars. Els trams muntats mai no han de ser horitzontals o en 
contrapendent. Pendent: >= 2%. Distància entre les abraçadores: <= 150 cm. Franquícia entre el tub i el 
contratub: 10 - 15 mm. No s'han de manipular ni corbar els tubs. Els canvis direccionals i les connexions s'han 
de fer per mitjà de peces especials. Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. 

Baixants: El baixant muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra, però separat del parament per tal 
de permetre fer posteriors reparacions o acabats i per evitar que les possibles condensacions del tub no 
malmetin el parament. Ha de ser estanc. Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores encastables. El 
pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior. Les unions entre els tubs s'han de fer seguint les 
instruccions del fabricant. Les unions entre les peces de ceràmica s'han de fer amb morter. El baixant no ha 
de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. Si els baixants van vistos i 
es preveu un cert risc d’impacte es protegiran adequadament per a aquest fi. El pas a través d'elements 
estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. La franquícia entre el tub i el contratub, i 
entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb massilla. Si l’alçada del baixant és de més de 10 plantes, caldrà 
interrompre la seva vertical per tal de disminuir l’impacte de caiguda. La desviació es farà amb peces 
especials i l’angle de desviació serà de 60º. Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en 
contrapendent. Nombre d'abraçadores per tub: >= 2. Distància entre les abraçadores: <= 150 cm. Toleràncies 
d'execució: desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar 
els extrems. No s'han de manipular ni corbar els tubs de PVC, planxa, zinc, titani o coure. Els canvis 
direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials o també amb unions soldades en el 
cas de baixants de planxa, zinc, titani o coure. Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. Les 
peces de ceràmica han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
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Ventilacions: La seva execució correspon al mateix que fa referència als baixants. Si la ventilació és primària 
tindrà el mateix diàmetre que el baixant que serveix i portarà l’accessori estàndard que garanteixi l’estanquitat 
permanent del remat entre l’impermeabilitzat i el tub. Si la ventilació és secundària el diàmetre de la columna 
de ventilació serà com a mínim igual a la meitat del diàmetre del baixant que serveix. Si la ventilació és terciària 
el diàmetre de la columna és el corresponent a la taula 4.11 del DB-HS5 de Salubritat del CTE. 

Canals: Generalitats. La col·locació dels trams de la canal s'ha de començar pel punt més baix del recorregut. 
El seu pendent mínim serà del 0,5%. PVC. Els canvis de direcció han d'estar fets amb peces especials. Mai 
s'han de fer per escalfament o deformació de la canal. La unió entre els trams de la canal s'ha de fer de 
manera que en quedi assegurada l'estanquitat. La unió entre els trams de la canal s'ha de fer a pressió amb 
peces del mateix material. Les unions entre les canals i els baixants han d'anar soldades amb soldadura 
química. Distància entre suports <=70 cm, entre junts de dilatació <=1200 cm. Planxa. L’encavalcament de 
les làmines, en la canal de planxa, s'ha de fer protegint l'element en el sentit del recorregut de l'aigua. Els 
junts de dilatació han de ser estancs. Les planxes han de quedar col·locades de forma que es puguin moure 
lliurement en tots els sentits, respecte el suport. Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la 
planxa. Els junts entre les peces de planxa de zinc s'han de soldar amb estany. Les unions entre les canals i 
els baixants han d'anar soldades, amb soldadura d'estany, a la canal de planxa de zinc. Distància entre 
suports <=50 cm, entre junts de dilatació <=600 cm. Encavalcament entre làmines a la canal de planxa: 5 cm. 
S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc, alumini, acer galvanitzat o fosa i la 
fusta de cedre. S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de ciment 
pòrtland frescos i les fustes dures. En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer no 
galvanitzat i el coure sense estanyar. S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els 
ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció contra 
la corrosió. Toleràncies d'execució: pendent: ± 2 mm/m, ± 10 mm/total, encavalcament entre les làmines en la 
canal de planxa: ± 2 mm. Peces ceràmiques. Les peces han de cavalcar entre elles; la vora de la peca en 
contacte amb el ràfec ha de quedar encastada per sota de les peces que formen el ràfec i collada al suport 
amb morter. El sentit d’encavalcament ha de protegir l'element dels vents dominants i del recorregut d'aigua. 
Encavalcament de les peces: >= 10 cm. Toleràncies d'execució: encavalcaments: - 0 mm, + 20 mm. Les 
peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. Quan 
s'hagin de tallar peces, el tall ha de ser recte i l'aresta viva, sense escantonaments. Alineació respecte al 
plànol de façana: planxa: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total; PVC, ceràmica: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total. 

Pericons: Ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. Els pericons amb tapa 
fixa han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter. La solera ha de quedar plana i al nivell 
previst. En els pericons no sifònics, la solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. En el punt de 
connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs. Les parets han de ser planes, 
aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. Les peces ceràmiques s'han de col·locar a 
trencajunt i les filades han de ser horitzontals. La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat 
de gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha 
de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. Tots els angles interiors han de quedar arrodonits. El pericó ha 
d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. Gruix de la solera: >= 10 cm. Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm. Pendent 
interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%. Toleràncies d'execució: aplomat de les parets: ± 10 mm, 
planor de la fàbrica: ± 10 mm/m, planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m. Les peces ceràmiques per col·locar han de 
tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant 
amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. 
Abans s'ha d'humitejar la superfície. 

Boneres: La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament col·locats i subjectats a la bonera, amb els 
procediments indicats pel fabricant. En la bonera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de 
cavalcar sobre la plataforma de base de la bonera, i no ha de penetrar dins del tub d'aquesta. La bonera de 
fosa col·locada amb morter, ha de quedar enrasada amb el paviment del terrat. La base de la bonera de PVC, 
ha de quedar fixada al suport amb cargols i tacs d'expansió. La bonera de PVC o goma termoplàstica s'ha de 
fixar al baixant amb soldadura química. Toleràncies d'execució: nivell entre la bonera de fosa i el paviment: ± 5 
mm. No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. Elements de goma termoplàstica. 
La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-
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la prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-la a pressió sobre la làmina. Element 
col·locat amb morter. El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar 
l'adormiment. S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre 
el morter. 

Canal de recollida amb reixa de desguàs: Canal. La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista 
a la D.T. La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. El nivell del coronament ha de 
permetre la col·locació del bastiment i de la reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir 
d'ella. El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. La caixa acabada ha d'estar neta de 
qualsevol tipus de residu. Toleràncies d'execució: nivell de la solera: ± 20 mm, aplomat total: ± 5 mm, planor: ± 
5 mm/m, escairat: ± 5 mm respecte el rectangle teòric. Reixa. El bastiment, o la reixa fixa, ha de quedar ben 
assentat sobre les parets de l'element drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb 
potes d'ancoratge. La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el paviment 
perimetral, amb el seu pendent. La reixa no fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot el seu 
perímetre. La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o 
bé produir sorolls. Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament. Toleràncies d'execució: 
guerxament: ± 2 mm, nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm. El procés de col·locació 
no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides pel material. 

Separador de greixos: Pericó separador d’hidrocarburs. Ha de quedar anivellat i fixat sòlidament al suport o a 
la base. Ha de ser estable a les càrregues estàtiques i dinàmiques a les que estarà sotmès en condicions de 
servei. Les tapes de registre han de ser accessibles i han de permetre les operacions de manteniment, neteja 
i extracció de productes del seu interior. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. Si el muntatge és soterrat: 
La cara superior de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa 
sifònica ha de quedar cobert per la tapa. 

Sistema de bombeig i sobreelevació: La canonada d'evacuació s'ha de connectar al tub d'impulsió i el motor a 
la línia d'alimentació elèctrica. La canonada d'evacuació ha de ser, com a mínim, del mateix diàmetre que el 
tub d'impulsió de la bomba. La bomba ha de quedar al fons del pou amb el motor a la superfície units per un 
eix de transmissió. La canonada d'impulsió ha d'anar paral·lela a l'eix des de la bomba fins a la superfície. Les 
canonades no han de transmetre cap tipus d'esforç a la bomba. Les unions han de ser completament estanques. 
S'ha de comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible i si gira en el sentit convenient. L'estanquitat 
de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 

Vàlvules antiretorn de seguretat: La vàlvula ha de quedar de manera que el sentit de circulació del fluid sigui 
horitzontal o cap amunt. Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. S'ha de deixar 
connectada a la xarxa corresponent. Les connexions han de ser estanques a la pressió de treball. La posició 
ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 
30 mm. Si va muntada en pericó, la distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè 
pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. Si va muntada 
superficialment, la distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària per a que pugui girar el cos un 
cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. Les unions amb la canonada han de quedar 
segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni 
malmetre la rosca. Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. 
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment 
d'executar les unions. 

Control i acceptació 

Connexions, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports.  

Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.  

Comprovació de : vàlvules de desguàs, muntatge de sifons individuals i pots sifònics, muntatge de canals i 
embornals, pendents dels canals, baixants i xarxa de ventilació. 
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Verificacions 

Execució de xarxes de petita evacuació. Proves d’estanquitat parcial i total, als aparells, verificant temps de 
desguàs, els sifons, sorolls i comprovació dels tancaments hidràulics. 

Estanquitat: a la xarxa horitzontal a cada tram de tub, unions i entroncaments. Els pericons i pous s’ompliran 
d’aigua per comprovar l’estanquitat. Les proves d’estanquitat total es poden fer amb aigua, aire o fum. 

 Amidament i abonament 

ml tubs petita evacuació, col·lectors, baixants, canals, canals amb reixa. 

ut pericons, boneres, separadors de greixos, bombes, vàlvules. 

  

 

 

 

A Terrassa, novembre 2017 
 
 
 
 

Mercè Peralvo i Ferrer 
Arquitecta tècnic 
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ESS ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

PROJECTE DE MILLORES I REPARACIONS A LA PISTA D'ATLETISME DE 
LA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL DE CAN JOFRESA A TERRASSA



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

1.- Memòria 

2.- Pressupost 

3.- Plec de condicions generals 



MEMÒRIA 



PROJECTE DE REHABILITACIÓ DELS LLUERNARIS 
DE LA SALA MUNCUNILL.

A Terrassa, novembre de 2017 

1.- OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els 
paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels 
treballs d’execució de les obres del Projecte objecte d’aquest estudi, així com 
complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 
/ 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos 
adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 

En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit 
dels riscos inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i 
cautelars consegüents per garantir la seguretat de les persones en l'execució 
de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de 
l’obra pública en el seu article 18.3.h. 

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Constructiu, les premisses bàsiques 
per a les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, 
els recursos tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions 
preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció 
Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a 
utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que 
haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase 
d’Execució, amb antelació a l’inici de les obres, per a la seva aprovació i l’inici 
dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes 
en el present Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en 
fase d'execució de l'obra, el contractista elaborarà el corresponent annex al 
Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà les mesures 
de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, 
preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 

2.- PROMOTOR – PROPIETARI 

Promotor 
NIF 
Adreça 
Població 

: Ajuntament de Terrassa 
:   P0827900B 
:   Raval de Montserrat 14
 :   Terrassa (Barcelona) 



3.-  AUTOR DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Redactor E.S.S. 
Titulació 

: Mercè Peralvo i Ferrer 
: Arquitecta Tècnic

4- DADES DEL PROJECTE

4.1.- AUTOR DEL PROJECTE 

Autor del projecte : Mercè Peralvo i Ferrer 
Titulació                       :    Arquitecta Tècnic

4.2.- COORDINADOR DE SEGURETAT DURANT L’ELABORACIÓ DEL PROJECTE 

Coordinador de S & S 
designat pel promotor : Mercè Peralvo i Ferrer 
Titulació                           :     Arquitecta Tècnic

4.3.- TIPOLOGIA DE L'OBRA 

L’obra objecte d’aquest estudi de Seguretat i Salut és la millora i 
reparació de la pista d'atletisme de la Zona Esportiva Municipal de Can Jofresa, 
situada al carrer de Badalona, 4-6. Les obres consistiran principalment en la 
substitució del paviment de la pista d'atletisme. 

4.4.- COMUNICACIONS 

La Zona Esportiva Municipal de Can Jofresa es troba al barri de Can Jofresa, 
que està al sud dels barris del segle XX i de Can Palet. S’hi accedeix des del 
carrer de Badalona.

4.5.- SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS 

Els serveis que fins ara abasteixen la plaça són els següents: 

- Xarxa de sanejament gravitatòria amb recollida a xarxa de
clavegueram existent a la urbanització.

- Abastiment d’aigua potable provinent de xarxa de subministrament
d'aigua municipal.

- Xarxa de telefonia enterrada a la via pública.



- Xarxa de Baixa Tensió enterrada a la via pública, amb tapes de registre
disposades cada certs metres.

- Xarxa d’enllumenat públic amb diferents models de lluminàries.

4.6.- LOCALITZACIÓ DE SERVEIS ASSISTENCIALS, SALVAMENT I SEGURETAT I 

MITJANS D’EVACUACIÓ: 

A continuació es descriuen els telèfons d’interès, a consultar en cas 
d’accident. Aquests es situaran en zona visible al costat de la farmaciola de 
l’obra. 

- Emergències: 112 
- Mútua de Terrassa: 93 736 59 00 
- Hospital de Terrassa: 93 731 00 07 
- Creu Roja (Terrassa): 93 733 12 44 
- Bombers (Terrassa): 112 / 93 783 44 44 
- Mossos d’esquadra (Terrassa): 112 / 93 734 65 00 
- Policia Local: 93 728 71 99 

L’Hospital de Terrassa es troba a uns 4 km. de la Zona Esportiva Municipal 
de Can Jofresa i s’accedeix mitjançant la carretera N-150 que 
uneix Terrassa amb Sabadell. En cas d’accident, el recorregut en 
cotxe serà d’un màxim d’uns 15 minuts. 
La Mútua de Terrassa es troba al centre de la ciutat, concretament a la Plaça 
del Doctor Robert, 5, 08221, a uns 2 km. de la Zona Esportiva Municipal 
de Can Jofresa.  El trajecte en cotxe és d’uns 10 minuts, però pot 
incrementar en cas de possibles congestions a la ciutat, especialment a 
l’hora d’entrada i sortida del col·legis. 

4.7.- PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DEL PROJECTE 
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per 
aquest projecte, inclosa la Seguretat i Salut complementària, és de 
QUATRE-CENTS  CINQUANTA-DOS MIL  SET-CENTS  D INOU EUROS  (452.719,24€).

4.8.- TERMINI D’EXECUCIÓ 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 4 mesos. 

4.9.- MÀ D’OBRA 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 8 persones. 

4.10.- OFICIS QUE INTERVENEN EN EL DESENVOLUPAMENT DE L'OBRA 
- Oficial 1a
- Oficial 1a paleta
- Oficial 1a col·locador
- Oficial 1a d'obra

pública
- Ajudant electricista
- Ajudant paleta



- Manobre
- Manobre especialista

4.11.- MAQUINÀRIA PREVISTA PER A EXECUTAR L'OBRA 

- Compressor amb un martell pneumàtic
- Compressor amb dos martells pneumàtics
- Retroexcavadora amb martell trencador
- Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h
- Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar
- Fresadora de paviment
- Pala carregadora petita sobre pneumàtics, de 67 kW
- Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW
- Retroexcavadora petita
- Retroexcavadora mitjana
- Motoanivelladora petita
- Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t
- Picó vibrant dúplex de 1300 kg
- Picó vibrant amb placa de 60 cm
- Camió per a transport de 7 t
- Camió per a transport de 12 t
- Camió cisterna de 8 m3
- Camió grua
- Camió grua de 3 t
- Camió grua de 5 t
- Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim
- Camió cisterna per a reg asfàltic
- Formigonera de 165 l
- Estenedora per a paviments de mescla bituminosa
- Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic
- Escombradora autopropulsada
- Màquina tallajunts
- Remolinador mecànic
- Regle vibratori
- Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

5.- INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

5.1.- INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D’OBRA 

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora 
d’electricitat o una acreditada faci la connexió des de la línia subministradora 
fins els quadres on s’ha d’instal·lar la caixa general de protecció i el 
comptador, des del qual els Contractistes procediran a muntar la resta de la 
instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador 
autoritzat. 

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient 



subministrament a tots els talls i punts de consum de l’obra, amb conductor 
tipus V -750 de coure de seccions adequades canalitzades en tub de PVC, 
rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb 
l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una 
obra. 

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant 
cable de coure nu que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió 
al terra, segons càlcul del projectista i comprovació de l’instal·lador. 

Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 

Connexió de servei 

§ Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament.
§ La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada.
§ Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència).
§ Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les

zones sense pas de vehicles.

Quadre General 

§ Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant
diferencial de sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines
elèctriques de doble aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30
mA.

§ Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi
existeixin parts en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió,
terminals automàtics, etc.).

§ Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels
circuits independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall
omnipolar (tallaran tots els conductors, inclòs el neutre).

§ Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 Ω). A l’inici de l’obra es
realitzarà una connexió al terra provisional que haurà d’estar
connectada a l’anell de terres, tot seguit després de realitzats els
fonaments.

§ Estarà protegida de la intempèrie.
§ És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura.
§ Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric

(R.D. 485/97).

Conductors 

§ Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot
reconèixer per la seva impressió sobre el mateix aïllament.

§ Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o
sostres allunyats de les zones de pas de vehicles i / o persones.

§ Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls,
mai amb regletes de connexió, retorciments i embetats.

Quadres secundaris 



§ Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i
hauran de ser de doble aïllament.

§ Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres.
§ Encara que la seva composició variarà segons les necessitats,

l’aparellatge  més convencional dels equips secundaris per planta és el
següent:

· 1 Magnetotèrmic general de 
4P : 30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A :
 30 mA.

· 1 Magnetotèrmic 3P : 20 mA. 
· 4 Magnetotèrmics 2P : 16 A. 
· 1 Connexió de corrent 3P + T : 25 A. 
· 1 Connexió de corrent 2P + T : 16 A. 
· 2 Connexió de corrent 2P : 16 A. 
· 1 Transformador de seguretat : (220 v./ 24 

v.). · 1 Connexió de corrent 2P : 16 A. 

Connexions de corrent 

§ Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a
la connexió d’equips de doble aïllament.

§ S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva
desconnexió.

§ Es faran servir els següents colors:
§ Connexió de 24 v : Violeta. 
§ Connexió de 220 v : Blau. 
§ Connexió de 380 v : Vermell 
§ 
§ No s’empraran connexions tipus “lladre“.

Maquinària elèctrica 

§ Disposarà de connexió a terra.
§ Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar.
§ Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o

d’altres aparells d’elevació fixos.
§ L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb

clavilla normalitzada.

Enllumenat provisional 

§ El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA.
§ Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant.
§ Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al

lateral més pròxim a la virolla.
§ Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de

garantir-ne la inaccessibilitat a les persones.

Enllumenat portàtil 



§ La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament
disposarà de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en
previsió de contactes indirectes.

§ Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb
capacitat anticops i suport de sustentació.

5.2.- INSTAL·LACIÓ D’AIGUA PROVISIONAL D’OBRA 

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de 
la companyia subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de 
la canonada general al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i 
puguin continuar la resta de la canalització provisional per l'interior de l’obra. 

La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible 
amb els ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat 
segons les Normes Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de 
consum, tot allò garantit en una total estanquitat i aïllament dialèctric en les 
zones necessàries. 

5.3.- INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram 
públic, les instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments 
d’aigües brutes. 

5.4.- ALTRES INSTAL·LACIONS. PREVENCIÓ I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor 
d’espurnes a zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de 
forma explícita, fet per una persona responsable, on al costat de les dates 
inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran 
les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, 
gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals 
d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran 
les següents: 

§ La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la
Instrucció M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió
per a locals amb risc d’incendis o explosions.

§ Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a
les quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no
s’aturi. La resta es guardarà en  locals diferents al de treball, i en el cas
que això no fos possible es farà en recintes aïllats i condicionats. En tot
cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma
Tècnica “MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y
combustibles” del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes
Químics.

§ S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què
s’hauran de dipositar els residus inflamables, retalls, etc.

§ Es col·locaran vàlvules antiretorn de flama al bufador o a les mànegues



de l’equip de soldadura oxiacetilènica. 
§ L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò

establert a la instrucció MIE- AP7 del vigent Reglament d’Aparells a
pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a
l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions
particulars de gasos inflamables.

§ Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una
senyalització indicant els  llocs de prohibició de fumar, situació
d’extintors, camins d’evacuació, etc.

§ Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels
altres, i tots ells han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i
canalitzacions elèctriques.

§ La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha
de tenir les connexions de corrent ben realitzades, i en els
emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir d’aïllament al terra. Tots els
devessalls, en segellats i deixalles que es produeixin pel treball han de ser
retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les
màquines.

§ Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se
amb bona ventilació,  fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició.
Han de preveure’s també les conseqüències de possibles vessaments
durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra.

§ La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de
formar part de la  conducta a seguir en aquests treballs.

§ Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de
parar-se els motors accionats amb el combustible que s’està
transvasant.

§ Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han
d’obturar-se ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte
de l’edifici a un altre, evitant-se així la propagació de l’incendi. Si
aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la
mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb
productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames.

§ En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o
mòbil,  transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions
energètiques) i en aquelles, altres en què es manipuli una font d’ignició,
cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en
consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el seu
volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb
l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs,
emmagatzemament o concentració d’embalatges o devessalls, han de
completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que
proporcionin aigua abundant.

Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 

§ Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a
paraments verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor
quedi com a màxim a 1,70 m del sòl.



§ En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer
horitzontalment, des de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a
aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m.

§ En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer
horitzontalment, des de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a
aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m.

§ Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi
que existeix una major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser
possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés.
En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva
localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació.

6.- SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques 
especificades als articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les 
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà 
a una persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres 
propis de l’obra. 

6.1.- SERVEIS HIGIÈNICS 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques 
especificades als articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les 
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà 
a una persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres 
propis de l’obra. 

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal 
que es defineixen i detallen tot seguit: 

6.2.- SERVEIS HIGIÈNICS 

• Lavabos

Com a mínim un per a cada 10 persones. 

• Cabines d’evacuació

S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m² x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, 
com a mínim, per a cada 25 persones. 

• Local de dutxes
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions 
mínimes d’1,5 m² x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra 



antilliscant. 

6.3.- VESTUARIS 

Superfície aconsellable 2 m² per treballador contractat. 

6.4.- MENJADOR 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 
1,5 i 2 m² per treballador que mengi a l’obra. 

Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament 
d’aigua (1 aixeta i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a 
escalfar menjars (1 microones per a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l 
de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries. 

6.5.- LOCAL DE DESCANS 

En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant 
més de 3 mesos, és recomanable que s’estableixi un recinte destinat 
exclusivament al descans del personal, situat el més pròxim possible al 
menjador i serveis. 

A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m² per usuari habitual. 

6.6.- LOCAL D’ASSISTÈNCIA A ACCIDENTATS 

En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors 
durant més d’un mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures 
del personal d’obra. Els locals de primers auxilis disposaran, com a mínim, de: 

§ una farmaciola,
§ una llitera,
§ una font d’aigua potable.

El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i 
situats a prop dels llocs de treball. 

El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser 
impermeables, pintats preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a 
l’estació freda, ventilat si fos necessari de manera forçada en cas de 
dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre d’adreces i 
telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers. 

En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 
treballadors, el local d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un 
armari farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra. L’armari farmaciola, custodiat 
pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol, aigua 
oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents 
grandàries, benes elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, 
mercurocrom o antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a 
picades d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per 



a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet. 

Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de 
butxaca o portàtil, custodiada per l’encarregat. 

El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i 
humans addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que 
estableix la llei 31/95. 

A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 

§ desinfectants i antisèptics autoritzats,
§ gases estèrils,
§ cotó hidròfil,
§ benes,
§ esparadrap,
§ apòsits adhesius,
§ tisores,
§ pinces,
§ guants d’un sol ús.

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de 
manera immediata el  material utilitzat o caducat. 

7.- ÀREES AUXILIARS 

7.1.- CENTRALS I PLANTES 

Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el 
trànsit de vehicles als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, 
abalisament i senyalització, amb una  amplada mínima de la zona de 
rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de limitació en altura, mínima de 4  m. 

L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari 
per a la seva explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i 
prohibida la presència de tota persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els 
accessos o passarel·les situats a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma 
de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de 
pas susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran 
degudament senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos 
possible com en el cas de la fossa del skip, es disposarà de baranes laterals 
reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a rodadura de vehicles. 

La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, 
serà ferma i arriostrada en previsió de bolcades. 

Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La 



boca de recepció de la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o 
relliga metàl·lica. La tapa disposarà de barana perimetral reglamentària d’1,00 
m d’altura. L’accés mitjançant escala „de gat“ estarà protegida mitjançant 
argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de l’arrancada. 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament 
Electrotècnic de  Baixa Tensió. 
Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les 
instruccions del fabricant o importador. 

7.2.- TALLERS 

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. 

De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions 
mínimes (descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions 
i/o materials): 3,00 m d’altura de pis a sostre, 2,00 m² de superfície i 10,00 m³ de 
volum per treballador. 

La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, 
abalisada i senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas de 
personal (sense càrrega) d’1,20 m² per a  passadissos principals (1,00 m en 
passadissos secundaris) independent de les vies de manutenció mecànica de 
materials. En zones de pas, la separació entre màquines i/o equips mai no serà 
inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de l’òrgan 
mòbil més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es 
mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran 
de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les instal·lacions provisionals suspeses 
sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura mínima d’1,90 m sobre el 
nivell del paviment. 

La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i 
equips, serà de 200 lux. La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, 
al menys durant una hora, una intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia serà 
independent del sistema normal d’il·luminació. 

L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit 
exclusivament al personal adscrit a cada un d’ells, restant expressament 
abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el radi 
d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de desplaçament i servituds 
de màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades a altures 
superiors a 2,00 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de 
barana reglamentària d’1,00 m d’altura. 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de 
pas susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran 
degudament senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats. 

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament 
Electrotècnic de  Baixa Tensió. 

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de 
conformitat a les instruccions del fabricant o importador. 



Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran 
d’extracció localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusió per 
l’atmosfera. En els tallers tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i 
ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que s’efectuï una renovació total 
d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops). 

7.3.- ZONES D’APILAMENT. MAGATZEMS 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els 
valors “mínims- màxims”, segons una adequada planificació, que impedeixi 
estacionaments de materials i/o equips inactius que puguin ésser causa 
d’accident. 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la 
manipulació manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos 
en la planificació dels treballs. 

Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades 
adequadament. 

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà 
rebut la formació adequada respecte als principis de manipulació manual de 
materials. De forma més singularitzada, els treballadors responsables de la 
realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació 
qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres. 

8.- TRACTAMENT DE RESIDUS 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de 
conformitat amb les directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels 
enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la 
producció de residus de construcció com a resultat de la previsió de 
determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de 
projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o 
desconstrucció. 

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que 
previsiblement s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal 
que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus de construcció. 

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos 
que això comporti. 

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, 
no detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes 
tòxics i contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes 
corresponents de l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i 
es lliuraran a un gestor autoritzat. 



9.- TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene 
Industrial del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes 
contaminants dels residus o  materials emprats a l’obra, que puguin generar 
potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers 
exposats al seu contacte i/o manipulació. 

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, 
valoració i propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i 
biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb 
les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors 
i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de 
mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits 
Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, 
per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la 
seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el 
temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

9.1.- MANIPULACIÓ 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les 
possibles vies d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir 
en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a 
establir unes condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal 
exposat, de forma singular a: 

§ Amiant.
§ Plom. Crom, Mercuri, Níquel.
§ Sílice.
§ Vinil.
§ Urea formol.
§ Ciment.
§ Soroll.
§ Radiacions.
§ Productes tixotròpics (bentonita)
§ Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.
§ Gasos liquats del petroli.
§ Baixos nivells d’oxigen respirable.
§ Animals.
§ Entorn de drogodependència habitual.

9.2.- DELIMITACIÓ / CONDICIONAMENT DE ZONES D'APILAMENT 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, 
indeleble i com a mínim amb el text en idioma espanyol. 

L’etiqueta ha de contenir: 

§ Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el
seu defecte nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la



denominació o nom comercial. 
§ Nom comú, si és el cas.
§ Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el

nom químic de les substàncies presents.
§ Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la

substància o preparat perillós.
§ Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent.
§ Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent.
§ Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent.
§ El número CEE, si en té.
§ La quantitat nominal del contingut (per preparats).

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista 
destinatari, la fitxa de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o 
en el moment del primer lliurament. 

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació 
d’aquests materials i/o substàncies perilloses, estaran adequadament 
desenvolupades en el Pla de Seguretat del  Contractista, partint de les 
següents premisses: 

Explosius 

L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als 
requeriments de les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament 
senyalitzada la presència d’explosius i la prohibició de fumar. 

Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la 
presència de comburents i la prohibició de fumar. 

Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 

El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona 
d’apilament. 

Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la 
reproducció 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació 
eficaç. 

Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin 
l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 

Corrosius, Irritants, sensibilitzants 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 

Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment 
guants, ulleres i màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, 



en previsió de contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 

10.- CONDICIONS DE L’ENTORN 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements 
de protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al 
llarg de tota l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de 
projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la 
circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en 
les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran 
clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés 
constructiu. 

Situació de casetes i contenidors 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de 
l’obra. 

Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les 
casetes a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible 
el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de 
les seves fases, s’indicaran al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per 
aquest fi. 

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles 
d’obra, es situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via 
pública”. 

10.1.- SERVEIS AFECTATS 

No es preveu que els serveis dels carrers es vegin afectats per la realització de les 
obres. Tanmateix, els serveis d’abastiment d’aigua i sanejament es faran de 
nou i s 'adequaran a la normativa vigent, si s'escau.

Pel que fa a la Xarxa de Baixa tensió,també es mantindrà intacta a no ser que 
sigui necessari perquè no compleixi la normativa corresponent.

Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a 
l’existència i la situació de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, 
pous i en general, d’instal·lacions i estructures d’obra soterrades o aèries tenen 
un caràcter informatiu i no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no 
seran objecte de reclamació per mancances i/o omissions. El Contractista ve 
obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels 
titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les 
conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per 



cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments 
es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament 
independent. 

10.2.- CARACTERÍSTIQUES DE L’ENTORN: 

La pista es troba dins el recinte de la Zona Esportiva Municipal de Can Jofresa, 
al sud de la ciutat. Es troba a prop de la l'autopista C-58 i la carretera N-150.  
Està a uns 2 km del centre urbà, i és de fàcil accés. Es troba ben 
comunicat amb l’Hospital de Terrassa i la Mútua de Terrassa.

Els carrers són amb pendents i d’amplada variable, però són de fàcil 
accés, tant a peu com en vehicle pesat. Hi ha prou espai dins el 
recinte per aparcar i emmagatzemar maquinària i aparells per l'obra.

11.- DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives 
n’haurà de perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els “Principios de la 
Acción Preventiva” (Art. 15 L. 31/1995 de 8  de novembre) i els “Principios 
Aplicables durante la Ejecución de las Obras” (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 
d’octubre). 

11.1.- PROCEDIMENTS D’EXECUCIÓ 

En línies generals, les actuacions previstes seran: 

- Arrencada del paviment sintètic actual.
- Col·locació del nou paviment sintètic.
- Pintat paviment sintètic.
- Excavació rases per la nova xarxa de sanejament.
- neteja dels elements de la xarxa de sanejament.
- Execució de la xarxa d’aigües pluvials, col·locació d’embornals i 

execució de la desembocadura del col·lector d’aigües pluvials.
- Execució de la xarxa d’aigües residuals amb les corresponents 

escomeses en cada un dels habitatges i connexió del col·lector 
principal.

- Execució completa de la xarxa d’abastament d’aigua potable amb els 
corresponents hidrants d’incendis.

- Execució d’una nova instal·lació de xarxa de reg. 

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments 
d’execució, hauran de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla 
de Seguretat i Salut de l’obra.



11.2.- ORDRE D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

L’ordre dels treballs en trets generals serà el següent: 

- Enderrocs
- Nova xarxa sanejament
- Arrencada paviment actual
- Col·locació paviment nou
- Senyalització i recol·locació  

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per 
l’autor del projecte, a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el 
Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de l’obra, l’organització i 
planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió 
empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres amb criteris 
de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a 
realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar. 

11.3.- DETERMINACIÓ DEL TEMPS EFECTIU DE DURACIÓ. PLA D’EXECUCIÓ 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament 
dels distints talls de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 

LLISTA D’ACTIVITATS : 

RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : 

DURADA DE LES ACTIVITATS : 

Relació d’unitats d’obra. 

Prelació  temporal  de 
realització  material d’unes 
unitats respecte a altres. 

Mitjançant la fixació de terminis 
temporals per a l’execució de 
cadascuna de les unitats d’obra. 

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa 
general orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les 
grans unitats (activitats significatives), i un cop encaixat el termini de durada, 
s’ha realitzat la programació previsible, reflectida en un cronograma de 
desenvolupament. 

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les 
variacions introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en el 
Projecte Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut. 

12.- SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORTATS 

AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta 
a utilitzar a l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en 
el procés constructiu, sempre d’acord amb els “Principios de la Acción 



Preventiva” (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els “Principios Aplicables 
durante la Ejecución de las Obras” (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre) 
“Reglas generales de seguridad para máquinas” (Art.18 RD. 1495/1986 de 26 
de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments 
connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions 
Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació 
obligatòria i/o aconsellada. 

13.- MEDI AMBIENT LABORAL 

13.1.- IL·LUMINACIÓ 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum 
natural, hauran de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes 
consideracions respecte a la utilització d’il·luminació artificial, necessària en 
talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, 
evitant els reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions 
brusques d’intensitat. 

En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 
emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà 
antideflagrant. 

En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un 
risc per als treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència 
d’evacuació i de seguretat. 

Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs 
relacionats amb la construcció, seran els següents: 

25-50 lux :    En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de 
l’ús   ocasional - habitual. 

100 lux :    Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 
essencial, tals com la manipulació de mercaderies a 
granel, l’apilament de materials o l’amassat i lligat de 
conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux :    Quan  sigui  necessària  una  petita  distinció  de  detalls,  
com  en  sales de màquines i calderes, ascensors, 
magatzems i dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. 
Baixes exigències visuals. 

200 lux :          Si és essencial una distinció moderada de detalls com 
en els muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de 
taller, treballs en màquines, fratasat de paviments i 
tancament mecànic. Moderades exigències visuals. 

300 lux :    Sempre  que  sigui  essencial  la  distinció  mitjana  de  
detalls, com treballs mitjans en bancs de taller o en 
màquines i treballs d’oficina en general. 

500 lux :         Operacions en les que sigui necessària una distinció 
mitja de detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de 



taller o en màquines i treballs d’oficina en general. Altes 
exigències visuals. 

1000 lux :    En  treballs  on  sigui  indispensable  una  fina  distinció  de      
detalls  sota condicions de constant contrast, durant llargs 
períodes de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins 
en banc de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix 
artístic lineal. Exigències visuals molt altes. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells 
del risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar 
periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut 
dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, 
controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 

13.2.- SOROLL 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del 
contractista, es reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats 
habitualment en la indústria de la construcció: 

Compressor .................... 82-94 dB
Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 

.................... 82 dB
Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB
Martell pneumàtic (en recinte 
angost) 

.................... 103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 
Camions i dúmpers .................... 80 dB 
Excavadora .................... 95 dB 
Grua autoportant .................... 90 dB 
Martell perforador .................... 110 dB 
Mototrailla .................... 105 dB 
Tractor d’orugues .................... 100 dB 
Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB
Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB
Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de 
Seguretat i Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel 
soroll seran, en ordre d’eficàcia: 

1er.- Supressió del risc en 
origen. 2on.-  Aïllament de 
la part sonora. 
3er.-   Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells 
de risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar 
periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut 
dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, 
controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 



organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives 

13.3.- POLS 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les 
següents afeccions: 

§ Rinitis
§ Asma bronquial
§ Bronquitis destructiva
§ Bronquitis crònica
§ Efisemes pulmonars
§ Neumoconiosis
§ Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant)
§ Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant)
§ Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant)

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva 
concentració i el temps d’exposició. 

En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure 
(Si O2) que és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de 
la neumoconiosis. El problema de presència massiva de fibres d’amiant en 
suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat  que excedeix a les 
competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser 
realitzat per empreses especialitzades. 

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris 
es trobin exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del 
contingut de sílice en suspensió, el que ve donat per la fórmula: 

10 

C = -------------------------- mg / m3

% Si O2 + 2 

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la 
denominada “fracció respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, 
ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més grosses són retingudes per 
la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense haver- se fixat 
en els pulmons. 

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els 
següents: 

§ Escombrat i neteja de locals
§ Manutenció de runes
§ Demolicions
§ Treballs de perforació
§ Manipulació de ciment
§ Raig de sorra
§ Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica



§ Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta
§ Esmerilat de materials
§ Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de

soldadura
§ Plantes de matxuqueix i classificació
§ Moviments de terres
§ Circulació de vehicles
§ Polit de paraments
§ Plantes asfàltiques

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i 
ulleres contra la pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 
Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 
Treballs de perforació Captació localitzada en carros 

perforadors o  injecció d’aigua 
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades 
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la 
zona de tall 

Treballs de la fusta, 
desbarbat i soldadura 
elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de matxuqueix i 
plantes asfàltiques 

Aspiració localitzada 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells 
del risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar 
periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut 
dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, 
controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 

13.4.- ORDRE I NETEJA 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front 
a les actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest 
projecte, especialment pel que fa a: 

1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.-   Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc 
d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i 

plataformes de transport de materials a granel. Pla de 
manutenció intern d’obra. 

4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de 
residus i la seva utilització. Pla d’evacuació de residus. 

5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 



6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, 
fleixos i restes de matèria. Il·luminació suficient. 

7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement 
sobre superfícies de suport provisionals. 

8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de 
carburants o greixos.
9è.- Senyalització dels riscos 
puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.-  Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada 
de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents 

participants  en  els treballs directes i indirectes de cada 
partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al 
manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació 
realitzada. 

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs 
on es poden donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores 
a prendre. 

13.5.- RADIACIONS NO IONITZANTS 

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, 
aproximadament. 

Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que 
formen part, però no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació 
ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de 
ràdio. 

Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic 
on l’energia dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix 
de longitud d’ona per a aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm 
(nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les regions comunament 
conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 

Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els 
soldadors, especialment els de soldadura elèctrica. 

Radiacions infraroges 

Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, 
produint un efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel 
cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de 
lesió s’ha considerat la malaltia professional més probable en ferrers, bufadors 
de vidre i operaris de forns. 

Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de 
protecció tant propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima 
absorció de calor i prevenir que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas 
d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà d’incrementar-se adequadament la 
il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull. 



A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment 
exposats a aquestes radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen 
soldadures elèctriques. Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a 
possible font de les radiacions. 

La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, 
afectant principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de 
la dilatació dels vasos capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser 
persistent. 

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a 
l’extrem de desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 

Radiacions visibles 

L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds 
d’ona, a través dels mitjans oculars sense apreciable absorció abans 
d’aconseguir la retina. 

Radiacions ultraviolades 

La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm 
(nanometres) i els 10 nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera 
artificialment per a molts propòsits en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix 
convencionalment en tres regions: 

UVA: 315 - 400 nm de longitud 
d’ona. UVB: 280 - 315 nm de 
longitud d’ona. UVC: 200 - 
280 nm de longitud d’ona. 

La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada 
àmpliament a la indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i 
UVC, són més perilloses. La norma més completa és nord americana i està, 
acceptada per la WHO (World Health Organization). 

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien 
marcadament amb la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia 
de quars amb vapor de mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm 
aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb la intensitat 
de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període 
de vuit hores haurà d’estar limitada. 

La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir 
riscos, haurà de dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures 
organitzatives, d’apantallaments o resguards i de protecció personal. Sense 
oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta poc o 
cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 

S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de 



substitució, per a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció 
personal. Tots els usuaris de l’equip generador de radiació UV han de conèixer 
perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han 
de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés a la 
instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps 
d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de 
treball, per exemple realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea 
adequadament protegida. Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la 
intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de color negre mate. En el 
cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre del 
valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que 
dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la 
naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una font de radiació 
UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls 
estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera que 
s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de 
protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus 
de protecció facial. 

L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una 
inflamació dels teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas 
de la pell, pot donar lloc a un eritema similar a una cremada solar i, en el cas 
dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), de resultats 
imprevisibles. 

La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de 
la construcció: llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, 
operacions de soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc elèctric i làsers. 

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no 
ionitzants se  centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de 
Protecció Individual (per exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula 
fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, tenint en 
compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la 
intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en 
diferent longitud d’ona. 

Làser 

La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en 
camps tan diversos com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen 
unitats amb força polsant o continua de radiació, tant visible com invisible. 
Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar la pell i, en 
particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta 
energia és particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en 
el teixit causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua 
també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran 
perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR poden 
suposar un  risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la pell és 



menys sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de 
grans potències, poden ocasionar cremades. 

Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos 
grups i quatre classes següents: 

a) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les
classes I y II.

§ Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits.
§ Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre

400 nm i 700  nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació
reflexada incloent la resposta de centelles.

b) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1
mW, com es defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament.

§ Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la
classe II; l’ús d’instruments òptics pot resultar perillós.

§ Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar
perillós, però no respecte a la reflexió difusa.

§ Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot
ser perillós; poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció
necessari depèn de la longitud d’ona i de l’energia emesa per la
radiació. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d’acord amb  mesures
de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament protector,
obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc.

Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 
nm), o  comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 

A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes 
de raigs làser: 

§ Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió
directa del raig.

§ Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW,
s’ha de prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular,
en els ulls no protegits, que pot  resultar perillós.

§ Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de
prevenir l’impacte de la radiació directa, de les reflexions secundaries i
de les reflexions difuses, que pot resultar perillós.

A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte 
els deguts a les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a 
l’equip làser. A continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, 
àrea de treball, equip i operació, respectivament, en l’ús de làsers. 

Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, 
fent èmfasi especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen 
amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció 



de danys a la pell. 

§ Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que
els operaris autoritzats estan degudament entrenats tant en
procediment de treball segur com en el coneixement dels riscos
potencials associats amb la radiació i equip que la genera.

§ Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de
ser registrada i comunicada al departament mèdic.

§ La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de
protecció ocular, però que mai serà utilitzada per visió directa del raig.

- Àrea de treball:

§ L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats.
La il·luminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació
de la pupil·la de l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió.

§ Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per
tant, hauran d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides.

§ A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de
qualsevol gas tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple,
l’ozó.

§ S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones
d’entrada als recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal
estigui en acció, haurà de prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de
subministrament de potència al làser ha de disposar de protecció
especial.

§ Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del
raig fora de l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el
cas de radiació IR, ha d’emprar-se materials no inflamables per a
proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del làser. En aquests
casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius.

- Equip:

§ Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la
força està  desconnectada.

§ Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en
compte la classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o
invisible que genera l’aparell.

§ Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de
treure les claus de control d’engegada, així com la de control de força,
que quedaran custodiades per la persona responsable autoritzada per
el treball amb làser en el laboratori.

§ Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se
regularment i han de seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de
la radiació emesa per el làser en ús.

§ Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material
absorbent que previngui la reflexió especular.

- Operació:



§ Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es
trobaran dins de l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la
classe IV, al menys dos persones estaran sempre presents durant
l’operació.

§ Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar
l’equip de làser.

§ L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la
realització dels treballs, no  es deixarà en funcionament sense estar
vigilat.

§ Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres
que previnguin el risc de dany ocular.

§ L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la
corresponent al pit de l’operador.

§ S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial
la utilització d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria.

§ Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per
l’operador, com a guia d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de
baixa potència d’heli o neó que pertanyin a la classe II, i no conformar-
se amb una indicació somera de la direcció que adoptarà el raig. En
aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular.

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells 
del risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar 
periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut 
dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, 
controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 

En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment 
d’alineacions i nivells topogràfics. 

Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, 
l’àrea de perill s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el 
làser són les ulleres de protecció completa,  amb el visor dotat del filtre 
adequat al tipus de làser que es tracti. 

13.6.- RADIACIONS IONITZANTS 

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es 
generen aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es 
puguin donar aquest tipus de radiació, com són: 

§ Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades,
estructures i edificis.

§ Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear.
§ Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans

dipòsits.
§ Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques,

sediments,  moviment de granels, etcètera.

Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de 



prevenció determinar un procediment de treball segur per a realitzar les 
esmentades operacions. 

També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats 
dintre d’un entorn o  en proximitat de determinades instal·lacions, com poden 
ser: 

§ Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els
aeroports; detecció de cartes bomba.

§ Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia,
mitjançant radiacions ionizants.

§ Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb
raigs X amb equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major
de 70 Kilovolts.

§ Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material
radioactiu, en forma de fonts no segellades, per a ús en teràpia o
diagnòstic amb tècniques "in vivo".

§ Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu.
§ Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial.
§ Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial,

sigui mitjançant l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X.
§ Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius.
§ Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció

de fonts o equips generadors de radiacions ionitzants.
§ Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de

plàstic i fulles de metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans
dipòsits.

§ Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres
isòtops, com l’argó- 40 o el fòsfor-32.

§ Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència.

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la 
instal·lació, essent el Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser 
encomanades a un Servei de Protecció Radiològica propi del titular o a una 
Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l’efecte. 

La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del 
volum i del tipus dels teixits irradiats. Encara que poden ocórrer en combinació, 
correntment es fa una distinció entre dues classes fonamentals d’accidents per 
radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en treballs de 
radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 

Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos 
humà pot tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el 
funcionament del seu organisme en general. Aquests nivells són, per a persones 
que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de contenció de 
central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre 
l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar 
els nivells de radiació, s’empren els comptadors Geiger. 
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps 
de treball. b) distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de 



treball permès s’obté dividint la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en 
un moment donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al quadrat de 
la distància a la font de radiació. Els materials que s’empren habitualment com 
barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que també se 
n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en 
general, l’espessor necessari està en funció inversa de la densitat del material. 

Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, 
que poden consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador 
de butxaca. Sempre que no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es 
durà a la butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial cura en no 
col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per 
exemple objectes metàl·lics). 

Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per 
cadascun dels treballadors professionalment exposats a radiacions. 

14.- MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista 
preventiu, s’ha de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament 
necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que “el treball 
més segur és aquell que no es realitza”. 

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions 
elementals: 

§ Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment,
és dir el primer i més accessible.

§ Lliurar el material, no tirar-lo.
§ Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es

realitzi en piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops
o desgastar-se.

§ Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i
embuatada en empenya i turmells.

§ En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la
càrrega pot mantenir- se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o
bé sobre l’espatlla.

§ S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de
cada tipus de material.

§ En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se
entre la part posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura
vertical fixa.

§ Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca,
ungles, potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera
que es garanteixi el que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui.

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del 
Pla de Seguretat i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 



Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

§ Automatització i mecanització dels processos.
§ Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport.

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 

§ Utilització d’ajudes mecàniques.
§ Reducció o redisseny de la càrrega.
§ Actuació sobre l‘organització del treball.
§ Millora de l’entorn de treball.

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 

§ Ús correcte de les ajudes mecàniques.
§ Ús correcte dels equips de protecció individual.
§ Tècniques segures per a la manipulació de càrregues.
§ Informació sobre el pes i centre de gravetat.

Els principis bàsics de la manutenció de materials 

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament 
proporcional a l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 
2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de 
treball de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb 
ells. 
3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre 
sobre catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 
4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material 
manipulat, evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del 
material manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida 
del material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 
5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, 
contenidors o palets, en lloc de portar-los d’un en un. 
6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els 
materials, si això comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de 
manutenció, coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per 
l’avanç de la producció. 
7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a 
manipular. 

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 

Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut 
la formació bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 

1er.- Apropar-se el més possible a la 
càrrega. 2on.- Assentar els peus 
fermament. 



3er.- Ajupir-se doblegant els 
genolls. 4art.- Mantenir 
l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.- L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.-   Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible 
del cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà 
segons els següents criteris preventius: 

§ Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de
l’espatlla.

§ Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre
de gravetat de la càrrega.

§ Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla.
§ Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb

l’extrem davanter aixecat.

9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar 
arestes afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 
Kg per homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de 
descarregar un material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de 
manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 
i 25 Kg respectivament. 
11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un 
objecte entre uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser 
qualsevol sistema a condició que sigui conegut o convingut per l’equip. 

15.- MITJANS AUXILIARS D’UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de 
MAUP, tot Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, 
Operació seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, 
que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de 
forma solidària i indissociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els 
riscos  d’abast o simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, 
personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a 
la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La 
seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de  cadascun dels 
components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El 
contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 

Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els 
indicats a continuació: 

• Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema
de seguretat integrat.

• Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat.
• Escala modular d’estructura porticada, per accedir a cotes de diferent



nivell, superiors a 7 m, amb sistema de seguretat integrat. 
• Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits

reglamentaris.
• Barana definitiva, prevista en projecte, per a la protecció de caigudes al

mateix nivell.
• Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat

integrat amb porta- ampolles, vàlvules reductores de pressió i
antiretrocès, amnòmetre, mànigues, broques i brides normalitzades.

• Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de
seguretat integrat amb protector de disc interior fixe, superior abatible,
aturada d’emergència amb fre-motor, ganivet divisor, regle guia
longitudinal i transversal.

• Maquinària amb cabina d’operari amb sistema de resguard i protecció
integrat.

• Eina elèctrica amb  sistema de doble aïllament integrat.
• Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats.
• Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb

balaustre de seguretat de reserva d'ancoratge de cable per
amarrament i lliscament d'equips de protecció individual, d'alçària 1 m.

• Passadís de protecció prefabricat ,etàl·lic amb sistema de seguretat
amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d’amplària 1,1 m,
amb paviment d’entramat de platines metàl·liques i rampes articulades,
baranes metàl·liques reglamentàries.

• Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat.
• Protector de mans per a cisellar.
• Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca.
• Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat.
• Plataforma elevadora manual per al subministrament de material a nivell

de bastida amb cavallets.
• Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en

alçada.
• Grua mòbil d'accionament manual
• Pinça manual ergonòmica pel transport de blocs o totxos.
• Suport de repòs per al disc radial portàtil.
• Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior.
• Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua.
• Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de

poliamida d’alta tenacitat i accionament hidràulic des de l’exterior de
la rasa.

• Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors
interiors hidràulics o roscats.

• Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats.
• Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a l'estructura.
• Estrebat de pou circular amb tensor.
• Estrebat de pou rectangular amb tensor.
• Apuntalament de talús inestable amb panells
• Sitja-barrejadora per a la confecció de morter.
• Carretó manual porta palets.
• Connexionat i cablejat provisional elèctric  de l’obra amb sistema de

protecció integrat.
• Quadre elèctric secundari provisional d’obra amb sistema de protecció



integrat. 
• Enllumenat provisional de l’obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux.
• Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode

connectat a terra en masses metàl·liques, quadres elèctrics i conductors
de protecció.

• Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA i 40 A d’intensitat
nominal.

• Senyal acústica de marxa enrere.
• Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de

caixa de camió.
• Cable d'acer de guiat de material suspès.
• Retenidor de pilota de neteja incorporat a l’equip de bombeig de

formigó.
• Encenedor de gúspira amb mànec
• Cinturó portaeines.
• Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses.
• Ganxo de grua amb dispositiu de tancament.
• Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats.
• Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per a una

càrrega màxima de 1200 kg.
• Plataforma aïllant de base per a treballs en quadres elèctrics de

distribució d’1x1 m i 3 mm de gruix.
• Equip comprovador portàtil complert d’instal·lacions de baixa tensió.
• Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs.
• Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba.
• Luxímetre portàtil.
• Termòmetre / baròmetre.
• Porta de planxa nervada d’amplària 1 m i 2 m d’alçada per a tanca de

planxa metàl·lica, muntatge i desmuntatge inclòs.
• Porta de planxa nervada d’amplària 5 m i 2 m d’alçada per a tanca de

planxa metàl·lica, muntatge i desmuntatge inclòs.
• Tanca mòbil de 2 m d'alçària, de malla electrosoldada de 90x150 mm i

de 4,5 i 3,5 mm de  D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D fixat a
peus prefabricats de formigó i amb el desmuntatge inclòs.

• Transformador de seguretat de 24 V, col·locat amb desmuntatge inclòs.
• Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió,
• Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 mm de llargària.
• Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m d'alçària i

3,5 m de llargària.
• Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució.

16.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de 
Sistemes de Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats 
al sistema constructiu, de forma provisional i adaptada a l’absència de 
protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o 
condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia 
fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal 



aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva 
àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva 
operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense 
necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim 
aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció 
Individual (EPI). 

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt 
d’aquests Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i 
Salut, referència i relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions 
adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt 
dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 

Els SCP més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els 
indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-
AVALUACIÓ-MESURES 

17.- CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració 
d’Equips de Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode 
de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a 
reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos 
protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible 
resistència física de l’EPI. 

La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties 
preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC 
d’eficàcia equivalent. 

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons 
normes harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i 
R.D. 773/97.

El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament 
individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de 
recepció signat pel beneficiari. 

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de 
protecció individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta 
obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat 
adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització interna 
s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment 
del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips 
de protecció, de manera que pugui garantir el subministrament a tot el 
personal sense que se’n produeixi, raonablement, la seva carència. 



En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels 
equips i la data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, 
etc. 

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte, 
són els indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb 
RISC-AVALUACIÓ-MESURES. 

18.- RECURSOS PREVENTIUS 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos 
preventius a les obres de construcció està contemplada a la llei 54/2003. 
D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos preventius a les obres de 
construcció serà preceptiva en els següents casos: 

a) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el 
desenvolupament del procés o l’activitat, per la concurrència 
d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o 
simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació 
dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada 
contractista serà necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin 
treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 
1627/97. 

b) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es 
considerin perillosos o amb riscos especials. 

c) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho 
exigissin degut a les condicions de treball detectades. 

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes 
que, de forma successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per 
interferència d’activitats, la presència dels "Recursos preventius" és, en aquests 
casos, necessària. 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos 
especials, definits a l’annex II del RD 1627/97: 

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o
caiguda d’altura, per les particulars característiques de l’activitat
desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del lloc de
treball.

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi 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 ionitzants pels que la normativa
específica obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades.

4. Treballs a 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 suposin

moviments de terra subterranis.
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.



8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius.
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats

pesats.

A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del 
present estudi  de seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, 
que requereixen la presència de recurs preventiu: 

• Implantació de l’obra: Activitats de condicionament del solar, tancament
del mateix, etc.

• Enderrocs: Tots els enderrocaments d’elements soterrats a poca
fondària, tals com fonaments superficials, rigoles, voreres, etc...

• Moviment de terres: Excavació de rases.
• Estrebades i apuntalaments.
• Instal·lacions de drenatge, evacuació i canalitzacions: Tots els elements

soterrats.
• Canonades per a gasos i fluids: tubs muntats superficialment i soterrats.
• Instal·lacions elèctriques i d’enllumenat públic.

19.- SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix 
a la que demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que 
correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació 
les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La 
senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, 
per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de 
l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible 
complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta 
mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la 
immediació d’aquest tràfic. 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, 
malgrat això la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa 
que l’individu adopti conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó 
a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza 
l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a 
realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una 
bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol 
tipus de senyal. 

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball 
haurà d’utilitzar-se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions 
d’emergència previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de 
manifest la necessitat de: 

§ Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos,
prohibicions o obligacions.

§ Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació



d’emergència que requereixi mesures urgents de protecció o 
evacuació. 

§ Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats
mitjans o instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers
auxilis.

§ Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres
perilloses.

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les 
mesures tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se 
quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o 
reduir-los suficientment. 

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i 
informació dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 

Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 

§ Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització
haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient.

§ Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar
senyalitzats conforme al
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-
se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient.

§ El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en
la percepció de les senyals o panells de senyalització.

§ Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la
vista.

§ Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles
l’obra haguessin de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una
senyalització d’advertència.

20.- CONDICIONS D’ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 
provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la 
senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, 
les modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva execució, 
diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es 
tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i 
senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació 
d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es 
diferenciarà amb claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els 
àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, 
d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i 
protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 



És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les 
modificacions de la circulació de vehicles provocades per les obres, a la 
Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que correspongui. 

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es 
col·locarà el cartell   de 
“SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a 
l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que 
correspongui. 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la 
senyalització corresponent. 

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la 
implantació dels elements de senyalització i protecció que corresponguin, 
definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i 
elements de protecció implantats. 

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i 
separats. 

20.1.- NORMES DE POLICIA 

Control d’accessos 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els 
tancaments i accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la 
col·laboració del seu servei de prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i 
Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en general 
(inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de 
manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 

Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies 
circumstàncies de l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés 
controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les 
entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que 
puguin presentar riscos 

Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels 
materials emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, 
definirà un procés per garantir l’accés controlat a les instal·lacions que suposin 
risc personal i/o comú per a l’obra i l’ intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, 
magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o particular. 

20.2.- ÀMBIT D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 

Ocupació del tancament de l’obra 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements 
de protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.



En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en 
les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran 
clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés 
constructiu. 

L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. 
L’espai lliure per a pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada 
de la vorera existent. 

En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats 
des de la línia de façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, 
si no queda al menys una franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 

Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a 
vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant 
l’execució dels treballs a planta baixa, la col·locació de tanques amb un 
sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas mínim per a 
vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la 
planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una 
protecció volada per la retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si 
la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs 
a la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà 
ocupar part de la calçada  en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de 
delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 

Situació de casetes i contenidors. 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, 
se situaran en una  zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents 
criteris: 

§ Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta
centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera.

§ A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres
(1,40 m) per a pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada
sense envair cap carril de circulació.

§ Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona
d’aparcament de la calçada procurant no envair cap carril de
circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) per a pas de
vianants a la vorera.

§ Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització
corresponent.

Situació de grues-torre i muntacàrregues 
Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 



Canvis de la Zona Ocupada 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es 
considerarà una modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i 
s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 

20.3.- TANCAMENTS DE L'OBRA QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 

Tanques 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en 
ordenació entre mitgeres, tancaran el front de 
l’obra o solar i els laterals de la part de vorera 
ocupada. 

Tipus de tanques Es  formaran  amb  xapa  metàl·lica  opaca  o  a 
base  de plafons 

prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i 
pintada. 

Les empreses promotores podran presentar a 
l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, 
el seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en 
totes les obres que facin. 

Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només 
s’admeten per a proteccions provisionals en 
operacions de càrrega, desviacions momentànies 
de trànsit o similars. 

En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat 
amb cinta de PVC, malla electrosoldada de 
ferrallista, xarxa tipus tenis de polipropilè 
(habitualment de color taronja), o elements 
tradicionals de delimitacions provisionals de zones 
de risc. 

Complements Totes   les   tanques   tindran   balisament   lluminós 
i   elements reflectants en tot el seu perímetre. 

Manteniment  El  Contractista  vetllarà pel correcte  estat  de  la 
tanca, eliminant grafittis, publicitat il·legal i 
qualsevol altre element que deteriori el seu estat 
original. 

Accés a l’obra 

Portes Les  tanques  estaran  dotades  de  portes  d’accés  
independent   per  a vehicles i per al personal de l’obra. 

No s’admet com a solució permanent d’accés la 
retirada parcial del tancament. 



20.4.- OPERACIONS QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 

Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 

Vigilància  Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir 
les operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a 
fi d’evitar accidents. 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran 
estacionar-se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte 
a la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan 
existeixi zona d’aparcament a la calçada. 

Camions 
en 
espera 

Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament 
de l’obra per acollir els camions en espera, caldrà 
preveure i habilitar un espai  adequat a aquest fi fora de 
l’obra. 

El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, 
d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans de 
càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 



Càrrega i descàrrega 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del 
tancament de l’obra. Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el 
punt més proper a la tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit 
d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents 
mesures: 

§ S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i
quaranta centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona
d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no
és suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i
contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana.

§ Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100
cm, delimitant el  camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització
que correspongui.

§ La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el
vehicle, formarà una franja de protecció l’amplada de la qual
dependrà del tipus de productes a carregar o descarregar i que
establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de
l’obra.

§ Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les
tanques metàl·liques es netejarà el paviment.

§ Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar
abocaments sobre la calçada.

Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de 
l’obra,  aprofitant la força de la gravetat, serà per 
canonades (cotes superiors) o mecànicament (cotes 
sota rasant), fins els contenidors o tremuges, que 
hauran de ser cobertes amb lones o plàstics opacs a fi 
d’evitar pols. Les canonades o cintes d’elevació i 
transport de material es col·locaran sempre per 
l’interior del recinte de l’obra. 

Apilament No  es  poden  acumular terres,  runa  i  deixalles  en 
l’àmbit de domini públic, excepte si és per a un termini 
curt i si s’ha obtingut un permís especial de 
l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en tremuges o 
en contenidors homologats. 

Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais 
adequats, les terres es carregaran directament sobre 
camions per a la seva evacuació immediata. 

A manca d’espai per a col·locar els contenidors en 
l’àmbit del tancament de l’obra, es col·locaran sobre 
la vorera en el punt més proper a la tanca, deixant 
un pas per als vianants d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim.



S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del 
contenidor. 

Es netejarà diàriament la zona afectada i després de 
retirat el contenidor. 

Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de 
portar la caixa tapada amb una lona o un plàstic 
opac a fi d’evitar la producció de pols, i el seu 
transport ho serà a un abocador autoritzat. El mateix es 
farà en els transports dels contenidors. 

20.5.- NETEJA I INCIDÈNCIA SOBRE L'AMBIENT QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 

Neteja 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per 
l’activitat de l’obra i especialment després d’haver efectuat càrregues i 
descàrregues o operacions productores de pols o deixalles. 

Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la 
xarxa viària a la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de 
la sortida del tancament de l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ 
de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per 
reg amb mànega cada parella de rodes. 

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 

Sorolls. Horari de treball 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin 
sorolls més enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora 
d’aquest horari hauran de ser específicament autoritzades per l’Ajuntament. 

Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades 
operacions poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de 
seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no 
feiners o en un horari específic. 

Pols 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. En el tall de peces amb disc s’hi 
afegirà aigua. 

20.6.- RESIDUS QUE AFECTEN A L'ÀMBIT PÚBLIC 



El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració 
del seu servei de prevenció, els procediments de treball per a 
l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents tipus de residus que 
es puguin generar a l’obra. 

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i 
subcontractistes, comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 

20.7.- CIRCULACIÓ DE VEHICLES I VIANANTS QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 

Senyalització i protecció 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la 
reducció de vials de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma 
de Senyalització d’Obres 8.3- 

Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 

Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 

§ En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no
serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent.

§ L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un
metre i quaranta centímetres (1,40 m).

- 
Elements de protecció 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar 
es protegiran, pels dos costats, amb tanques o 
baranes resistents, ancorades o enganxades a terra, 
d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb 
travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres 
(0,20 m) a la base. L’alçada de la passarel·la no 
sobrepassarà els quinze centímetres (0,15 m). 

Els elements que formin les tanques o baranes seran 
preferentment continus. Si són calats, les separacions 
mínimes no podran ser superiors a quinze centímetres 
(015 m). 

Forats i rases Si els vianants han  de passar per  sobre els forats  o 
les   rases, es col·locaran xapes metàl·liques fixades, 
de resistència suficient, totalment planes i sense 
ressalts. 

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes 
o tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º
en el sentit de la marxa.

Enllumenat i abalisament lluminós 



Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara 
que hi hagi enllumenat públic. 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la 
senyalització vertical i horitzontal, com per als elements d’abalisament. 

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de 
tot el tram (intensitat mínima 20 lux). 

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran 
abalisament lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu 
perímetre exterior. 

La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques 
metàl·liques de 200 x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu 
perímetre. 

Abalisament i defensa 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran 
els designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el 
següent criteri d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa: 

§ En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al
tancament de l’obra.

§ En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de
vehicles contigus a passos provisionals per a vianants.

§ Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un
carril o per diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del
número de carrils.

§ En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de
circulació, per salvar l’obstacle de les obres.

§ En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos
provisionals o per a establir una nova ordenació de la circulació,
diferent de la que hi havia abans de les obres.

Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de 
circulació, en vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació 
d’un vehicle de l’itinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants o a 
treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de l’obra o de baranes 
de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle 
per l’existència de desnivells, etc..,). 

Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de 
defensa TD – 2. 

Paviments provisionals 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat 
de les peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Próctor 
Modificat). 

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un 
entarimat sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb 



la vorera i una barana fixa de protecció. 

Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que 
disposa el Decret 135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els 
passos o itineraris provisionals compliran les  següents condicions mínimes: 

§ Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m.
§ En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre

inscriure un cercle d’1,5 m de diàmetre.
§ No podran haver-hi escales ni graons aïllats.
§ El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal

del 2%.
§ El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del

gravat de peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM
(Próctor Modificat).

§ Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20
m) i un pendent màxim del 12%.

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari 
alternatiu, col·locant  un senyal tipus D amb el símbol internacional 
d’accessibilitat I una fletxa de senyalització. 

Manteniment 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que 
impedeixi el seu desplaçament i dificulti la seva subtracció. 

La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les 
proteccions dels itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es 
conservaran en perfecte estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de 
condicions perceptives o de seguretat. 

Els passos i itineraris es mantindran nets. 

Retirada de senyalització i abalisament 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament 
implantats. 

El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, 
un cop acabada l’obra  o la part d’obra que exigís la seva implantació. 

21.- RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

21.1.- RISCOS DE DANYS A TERCERS 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar 
persones o objectes annexos que en depenguin són els següents: 

§ Caiguda al mateix nivell.



§ Atropellaments.
§ Col·lisions amb obstacles a la vorera.
§ Caiguda d'objectes.

21.2.- MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les 
persones que transiten pels voltants de l'obra: 

§ Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m.
d'alçada, separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior.

§ Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers
limítrofs, s’instal·larà un passadís d’estructura consistent en
l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar
el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà
instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en voladís de
material resistent.

§ Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra,
mentre duri la maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de
vianants per l’interior del passadís de vianants i el de vehicles fora de les
zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes
metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib
nocturns i senyals de trànsit que avisin als vehicles de la situació de perill.

§ En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la
conveniència de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a
càrrec d’un Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a
aquesta funció.

22.- PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per 
aquesta obra són: 

§ Incendi, explosió i/o deflagració.
§ Inundació.
§ Col·lapse estructural per maniobres fallides.
§ Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.
§ Enfonsament de càrregues o aparells d’elevació.

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà 
com annex al seu Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, 
cobrin les següents mesures mínimes: 

1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna 
de l'obra. 3.- Ubicació d'extintors i 
d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de 
Primera Intervenció. 5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 



23.- ANNEX: FITXES D’ACTIVITATS – RISC – AVALUACIÓ – MESURES 

ENDERROCS: 

ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, 
PAVIMENTS I ELEMENTS A POCA FONDÀRIA 

AVALUACIÓ DE RISCOS 

Id Risc P    G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 

Situació:   SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 

Situació:   TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 

Situació:   MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 

Situació:   MATERIALS MAL APLEGATS 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 

Situació:   AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 

Situació:   AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL 
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 

Situació:   TERRENY IRREGULAR 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

Situació:   MANIPULACIÓ MANUAL 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS 

EXTREMES 
Situació:   TREBALLS A L'EXTERIOR 

1 2 2 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
Situació:   POLS 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
Situació:   OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
Situació: 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
Situació:   MAQUINÀRIA 

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
Situació:   MAQUINÀRIA 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000033 Sol·licitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment 

de l'obra 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 



I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall 

amb serra radial 
20 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

ENDERROCS PER MITJANS MANUALS I MECÀNICS D’ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI 
URBÀ, DIVISÒRIES, SENYALITZACIÓ, PROTECCIONS VIÀRIES, LLUMINÀRIES, ETC) 

AVALUACIÓ DE RISCOS 

Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX 

NIVELL 
Situació:   ITINERARIS OBRA 

2 1 2 

APLECS DE MATERIAL 
SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
Situació:   MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
Situació:   MANIPULACIÓ D'EINES 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
Situació: INEXISTÈNCIA DE ZONES DE 

SEGURETAT ÚS DEL MARTELL 
PNEUMÀTIC 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació:   ELEVACIÓ I CARRETEIG DE MATERIAL, I ENDERROCS 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS 
EXTREMES 

Situació:   TREBALLS A L'EXTERIOR

1 2 2 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
Situació:   INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
Situació:   POLS I PARTÍCULES GENERADES ALS ENDERROCS 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 3 2 4 
Situació:   ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA I TRANSPORT 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
Situació:   MAQUINÀRIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR 

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
Situació:   CABINA MÀQUINES 

MARTELL PNEUMÀTIC 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000013 Ordre i neteja 17 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 



I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 

realitza 
13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

MOVIMENTS DE TERRES 

EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES 

Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 

Situació:   REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MÉS DE 2 m. 
ACCÉS A LA ZONA DE TREBALL 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
Situació:   ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARIDAD DEL ÀREA DE 
TREBALL ACCÉS A L'EXCAVACIÓ 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT 

TREBALLS EN RASES 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 

Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE 
TREBALL ACCÉS ALS TALLS 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
Situació:   MOBILITAT DE LA MAQUINÀRIA 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES 

DE PAS BASES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS 
HIDRÀULICS 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
Situació:   TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS 
EXTREMES 

Situació:   TREBALLS ALS EXTERIORS

1 2 2 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
Situació:   EXISTÈNCIA D’INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
Situació:   POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
Situació:   MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
Situació:   MAQUINÀRIA 

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
Situació:   MAQUINÀRIA 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)



MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /10 /12 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000023 Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 10 /12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 

realitza 
13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O 
SENSE ENTIBACIÓ 

Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

Situació:   ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ 
CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE 

TREBALL APLEC DE MATERIAL 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 

Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ 
COL·LOCACIÓ DE 
L'ESTINTOLAMENT 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
Situació:   IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
Situació:   EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
Situació: ESTABILITAT DE LA 

MAQUINÀRIA 
RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE PAS DELIMITADES 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
Situació:   TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS 
EXTREMES 

Situació:   TREBALLS A L'EXTERIOR

1 2 2 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
Situació:   EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
Situació:   POLS TERRES 



25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
Situació:   CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
Situació:   MAQUINÀRIA 

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
Situació:   MAQUINÀRIA 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

MESURES PREVENTIVES 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 
I0000023 Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB 
MITJANS MECÀNICS 
Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 

Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE 
TERRAPLENAT ACCÉS A ZONES DE 
TREBALL 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE 

TREBALL ACCÉS A ZONES DE 
TREBALL 

APLEC DE TERRES 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 

Situació:   INESTABILITAT DE TALUSSOS 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 

Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA 
AL TALL NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE 
SEGURETAT 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
Situació:   IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 



1
2

ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS 
O VEHICLES 

1 3 3 
Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS 

HIDRÀULICS ZONES DE CIRCULACIÓ EN 
CONDICIONS 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
Situació:   TREBALLS MANUALS 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS 
EXTREMES 

Situació:   TREBALLS A L'EXTERIOR 

1 2 2 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
Situació:   POLS 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
Situació:   CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
Situació:   MAQUINÀRIA 

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
Situació:   MAQUINÀRIA 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /4 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE 
L'EXCAVACIÓ EN OBRA PER A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR 

Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 

Situació: IRREGULARITAT ZONA DE 
TREBALL ACCÉS AL TALL 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
Situació: FEINES DE CÀRREGA DE 

CAMIONS CAMIONS 
SOBRECÀRREGATS MAQUINÀRIA 
NO ADIENT 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
Situació:   MAQUINÀRIA NO ADIENT 



1
2

ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS 
O VEHICLES 

2 3 4 
Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS OBRA 

ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 

Situació:   TREBALLS MANUALS 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS 

EXTREMES 
Situació:   TREBALLS A L'EXTERIOR 

2 1 2 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
Situació:   POLS DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
Situació:   CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
Situació:   MAQUINÀRIA 

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
Situació:   MAQUINÀRIA 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 
2 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

FONAMENT
S
REALITZACIÓ D'ELEMENTS PORTANTS TEMPORALS PER AL SOSTENIMENT DE TERRES O 
D'ELEMENTS CONTRUCTIUS VERTICALS O HORITZONTALS 

Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT 

NIVELL 
Situació:   ITINERARIS D'OBRA 

2 3 4 

TREBALLS EN ALÇADA 
PROCÉS DE COLOCACIÓ D'ESTREBS 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
Situació:   ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA 
D’IL·LUMINACIÓ 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
Situació:   COL·LOCACIÓ, MANIPULACIÓ I AJUST DE PECES 



6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
Situació:   ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
ELEMENTS 
PUNXANTS MANCA 
D’IL·LUMINACIÓ 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
Situació:   ÚS D'EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
Situació: PROCESSOS D'AJUSTAMENT DE 

PECES ÚS DEL MARTELL 
PNEUMÀTIC 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
Situació:   AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació:   MANIPULACIÓ MANUAL D'EINES I MATERIAL 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS 
EXTREMES 

Situació:   TREBALLS A L'EXTERIOR 

1 2 2 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
Situació:   INTERFERÈNCIA ÀREA DE TREBALL 

PROCESSOS DE MANUTENCIÓ, GUIAT DE MATERIALS 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /11 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000033 Sol·licitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de 
l'obra 

4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 



PAVIMENTS 

EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS 

CONTINUS AVALUACIÓ DE RISCOS 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
Situació:   ITINERARI OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 

Situació:   TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS... 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 

Situació:   TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS... 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 

Situació:   ÚS D'EINES MANUALS 
COPS AMB MAQUINÀRIA 

1 2 2 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
Situació:   TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS... 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
Situació:   MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
Situació:   MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  DEL TALÚS 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació:   ÚS D'EINES MANUALS 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS 
EXTREMES 

Situació:   TREBALLS A L'EXTERIOR

1 2 2 

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
Situació:   COL·LOCACIÓ DE BETUMS 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS 
EXISTENTS 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE 

VEHICLES POLS DE SITGES DE 
CIMENT 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
Situació:   CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA 

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
Situació:   MAQUINÀRIA 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 

Situació:   TREBALLS EN VORES DE TALÚS 



I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS 

Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX 

NIVELL 
Situació:   ITINERARI D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

2 1 2 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 1 2 
Situació: TRANSPORT DE MATERIAL 

MANIPULACIÓ DE BLOCS DE 
PEDRA 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
Situació:   ITINERARI D'OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 

Situació:   ÚS D'EINES MANUALS 
2 1 2 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
Situació: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES 

RETIRADA DE RUNA 
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 

Situació:   TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE MATERIAL PRÒXIM A TALUSSOS 
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 

Situació: MANIPULACIÓ DE 
MATERIALS ÚS D'EINES 
MANUALS 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS 
EXTREMES 

Situació:   TREBALLS A L'EXTERIOR

1 2 2 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS 
SOTERRADES DESCÀRREGA DE 
MATERIAL 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
Situació:   POLS DE TERRES 

CONFECCIÓ DE 
MORTER TALL DE 
PEDRA, CERÀMICA 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 2 1
 2 

Situació:   CONTACTES AMB MORTER (CIMENT) 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 

Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA 
D'OBRA FEINES DE MANTENIMIENT 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
Situació:   MAQUINÀRIA 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 



MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l’embolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000033 Sol·licitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de 
l'obra 

4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000084 Tall de material ceràmic per via humida 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

INSTAL·LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 

XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I 
DESGUASSOS, DE MATERIAL PREFABRICAT 

AVALUACIÓ DE RISCOS 

Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

Situació:   CAIGUDES EN RASES I POUS 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 

Situació:   IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 

Situació:   CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU 
INESTABILITAT DEL TALÚS 



4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
Situació:   MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
Situació:   APLECS DE MATERIAL 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE 
TREBALL 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
Situació:   TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
Situació:   TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació:   MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS 
EXTREMES 

Situació:   TREBALLS A L'EXTERIOR

2 2 3 

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS 
SOTERRADES 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
Situació:   POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 1 2
 2 

Situació:   CONTACTES AMB COLES, CIMENT 
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 

Situació:   MÚRIDS 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 

Situació:   VEHICLEOS PROPIS I ALIENS DE L'OBRA 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 /25 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 1 /2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l’embolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses 11 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 15 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15 



I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15 
I0000071 Revisió de la posta a terra 15 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l’aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 

TUBS MUNTATS 

SUPERFICIALMENT 

AVALUACIÓ DE RISCOS 

Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I 
EQUIPS EN MANTENIMENT DE 
MATERIAL 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
Situació:   EN ITINERARIS A OBRA 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
Situació:   AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 

Situació:   PER ÚS DE RADIAL 
EN PROVES DE 
CÀRREGA FIXACIÓ 
DE SUPORTS 
SOLDADURA 
ELÈCTRICA 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
Situació:   EN LA COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS) 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
Situació:   EN LA COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS) 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació:   MANIPULACIÓ MANUAL 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
Situació:   TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS 

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
Situació:   SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 

Situació:   CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 

Situació: GASOS SOLDADURA 
ELÈCTRICA FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS 
TANCATS ÚS DE RADIAL 

Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

Situació:   TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, VÀLVULES,ETC.) 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 

Situació:   ITINERARIS A OBRA 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 



18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

Situació:   COLES 
LIQUATS DEL PETROLI

1 2 2 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
Situació:   OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

21 INCENDIS 1 3 3 
Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE 

PURGATGE PER FUITES DE 
COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 

posterior 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l’embolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000033 Sol·licitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de 
l'obra 

4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 

/21I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l’aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 



I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, 
dissolvents, etc) 

20 
I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mànegues amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall 

amb serra radial
20 /21 

TUBS MUNTATS SOTERRATS 

AVALUACIÓ DE RISCOS 

Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I 
EQUIPS EN MANTENIMENT DE 
MATERIAL 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
Situació:   EN ITINERARIS A OBRA 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
Situació:   AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 

Situació:   PER ÚS DE RADIAL 
EN PROVES DE 
CÀRREGA FIXACIÓ 
DE SUPORTS 
SOLDADURA 
ELÈCTRICA 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
Situació:   EN LA COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS) 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
Situació:   EN LA COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS) 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació:   MANIPULACIÓ MANUAL 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
Situació:   TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS 

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
Situació:   SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 

Situació:   CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 

Situació: GASOS SOLDADURA 
ELÈCTRICA FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS 
TANCATS ÚS DE RADIAL 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

Situació:   COLES 
LIQUATS DEL PETROLI

1 2 2 

20 EXPLOSIONS 
Situació:   OXIACETILÈ 

PROVES DE 
CÀRREGA 
RECIPIENTS A
PRESSIÓ

1 3 3 

21 INCENDIS 1 3 3 
Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE 

PURGATGE PER FUITES DE 
COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

MESURES PREVENTIVES 

Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

Situació:   TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, VÀLVULES,ETC.) 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 

Situació:   ITINERARIS A OBRA 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 



Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 

posterior 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l’embolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000033 Sol·licitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de 
l'obra 

4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 

/21I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, 

dissolvents, etc) 
20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mànegues amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb 

serra radial
20 /21 



INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE MECANISME I EQUIPS, CONNEXIONS DE LÍNIES, 
CONNEXIÓ A XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D’INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
DE BAIXA TENSIÓ 

AVALUACIÓ DE RISCOS 

Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

Situació:  MUNTATGE I MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS: ÚS DE BANQUETES, BORRIQUETES, BASTIDES 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 

Situació:   SUPERFÍCIE IRREGULAR DE TREBALL 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 

Situació:   MANUTENCIÓ, COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 

Situació:   SUPERFÍCIE DE TREBALL 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 

Situació:   COPS AMB EQUIPS 
PELAT DE CABLES 
ÚS D'EINES MANUALS 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
Situació:   EXECUCIÓ DE PERFORADORES PER A FIXACIÓ D’INSTAL·LACIONS 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
Situació:   INSTALACIÓ D'ARMARIS 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació:   MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS 
EXTREMES 

Situació:   TREBALLS A L'EXTERIOR

2 2 3 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
Situació: CONTACTES DIRECTES I 

INDIRECTES PROVES 
D'INSTAL·LACIONS 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 

posterior 
1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal·lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l’embolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /11 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 



I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 

km/h 
14 

I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 

OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE SUPORTS I LLUMINÀRIES, CONNEXIONS DE LÍNIES, 
CONNEXIÓ A XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D’INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 

AVALUACIÓ DE RISCOS 

Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

Situació:   OPERACIONS D'INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIES 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 

Situació:   SUPERFÍCIE DE TREBALL 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 

Situació:   TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ D'INSTAL·LACIONS 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 

Situació:   ÚS D'EINES MANUALS 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 

Situació:   PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ, ENCAIX D'ELEMENTS 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

Situació:   CARRETEIG DE MATERIALS PESATS 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 

Situació:   TREBALLS A L'EXTERIOR 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 

Situació: CONTACTES DIRECTES I 
INDIRECTES PROVES 
D'INSTAL·LACIONS 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
Situació:   VEHICLES PROPIS I ALIENS A L'OBRA 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /25 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment 

de la instal·lació 
1 

I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 /25 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 



I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 

km/h 
14 

I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 

INSTAL·LACIÓ D'APARELLS I SISTEMES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 

PATRIMONIAL AVALUACIÓ DE RISCOS 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
Situació:   ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 

Situació:   MANIPULACIÓ D'APLECS 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 

Situació:   ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 1 1 
Situació:   EINES 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
Situació:   AL PERFORAR, FORADAR, FIXAR, BASES I APARELLS 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
Situació:   MANIPULACIÓ MANUAL 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS 
EXTREMES 

Situació:   TREBALLS A L'EXTERIOR

1 1 1 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
Situació:   CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 

posterior 
1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000023 Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 

Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 

Situació:   ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 



I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 

realitza 
13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 

km/h 
14 

I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE 

PRESSIÓ AVALUACIÓ DE RISCOS 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE 

TREBALL MANCA D’IL·LUMINACIÓ 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 

Situació:   MANIPULACIÓ I APLECS 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 

Situació:   ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA 
D’IL·LUMINACIÓ 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
Situació:   EINES 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
Situació:   EN AJUSTAR, COL·LOCAR, FIXAR ELEMENTS 

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
Situació:   MANIPULACIÓ MANUAL 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
Situació:   TREBALLS A L'EXTERIOR 

TREBALLS EN LOCALS TANCATS 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 

Situació:   CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 

posterior 
1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 

Situació:   ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 



I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l’embolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

Mercè Peralvo i Ferrer 

Terrassa, novembre de 2017
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PRESSUPOST DEL 
PLA DE SEGURETAT I SALUT.

CAPITOL I.- EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI's) 

Nº Ut. Concepte Nº uts.
Preu ut. (€)

Import  
(€)

01.01 Ut. Casc de seguretat "standard", homologat "CE". 10 4,14 41,40
01.02 Ut. Granota de treball de poliester (65%) i cotó (35%), amb butxaques. 5 13,28 66,40
01.03 Ut. Armilla d'abric amb 2 butxaques i serigrafia "copcisa" 10 10,43 104,28
01.04 Ut. Mascareta de respiració homologada CE de celul·losa antiparticules. 10 1,05 10,52
01.05 Ut. Protectors auditius insonoritzants homologats CE un sol ús. 10 0,19 1,90
01.06 Ut. Protectors auditius insonoritzants homologats CE per a casc 10 9,56 95,60
01.07 Ut. Protectors auditius insonoritzants homologats CE 10 3,56 35,60
01.08 Ut. Pantalla de seguretat homologada per a soldadura elèctrica 2 12,07 24,14
01.09 Ut. Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura de barnilla d´acer 

recoberta de PVC, visors circulars de 50 mm. de diàmetre, foscos de color 
DIN-5. 10 11,54 115,39

01.10 Ut. Davantal per a soldador, de material anti-inflamable 2 21,19 42,37
01.11 Par. Guants per a soldador amb palmell de pell flor boví, folre interior de cotó i 

màniga llarga de serratge folrada de dril fort. 2 5,11 10,22
01.12 Ut. Jaqueta i pantalons tipus texà per a soldador 2 21,04 42,07
01.13 Par. Botes per a soldador. 2 21,04 42,07
01.14 Ut. Pantalla facial de seguretat per a protegir contra la projecció de partícules, 

amb visor de reixeta metàl·lica i arnés adaptable al casc. 1 26,66 26,66
01.15 Ut. Ulleres de seguretat homologades CE antiimpactes polivalents, amb 

muntura universal utilizables sobreposades a ulleres graduades, amb visor 
transparent, antiestàtic i tractat contra l´entelament, els ultraviolats, i 
ratllades. 0 4,06  - 

01.16 Ut. Ulleres de seguretat hermètiques per a esmolar, amb cassoletes oculars 
amb respiradors i recolzament nasal, amb visors de 50 mm. de diàmetre 
roscats a la muntura, adaptables al cap amb cinta elàstica. 0 5,86  - 

01.17 Par. Guants per a ús general, tipus "americà", amb palmell, artells, unglers i dits 
índex i polze de pell flor boví, dors de la mà i maniguet de cotó, amb 
subjecció elàstica al canell i folre interior. 10 3,03 30,30

01.18 Par. Guants dielèctrics homologats per baixa tensió. 0 12,62  - 
01.19 Par. Guants de PVC per  evitar les afeccions de contacte. 0 1,14  - 
01.20 Par. Guants antihumitat resistents als talls, de neoprèt i folrat interior de cotó, 

amb maniguets fins incorporats CE. 10 1,95 19,53
01.21 Ut. Cinturó antivibratori 0 19,23  - 
01.22 Ut. Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a construcció, de PVC 

amb costures soldades i espesor de galga 0,3 mm. 5 10,19 50,97
01.23 Ut. Armilla d'alta visibilitat amb bandes reflectants, "CE". 10 19,23 192,32
01.24 Ut. Granota de treball de poliester (65%) i cotó (35%), amb butxaques de teixit 

d'alta visibilitat amb bandes reflectants de 250cd (3M). 0 38,77  - 
01.25 Par. Botes d'aigua de mitja canya en PVC, amb sola antilliscant i folrades de 

nilò rentable, amb puntera i plantilla d’acer de 4 mm. Homologades CE. 5 29,89 149,45
01.26 Par. Botes de seguretat homologades CE, envoltant el turmell i empenya 

encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora al taló, plantilla 
antisuor amb plantilla i puntera metàliques de 4mm.(de serratje). 10 20,73 207,35

01.27 Par. Botes de seguretat homologades CE, envoltant el turmell i empenya 
encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora al taló, plantilla 
antisuor amb plantilla i puntera metàliques de 4mm.(de pell). 0 34,56  - 

01.28 Par. Dispositiu anticaiguda autoblocador, per subjectar l'arnés de seguretat a 
una corda de 16 mm. de diàmetre, d´aliatge lleuger estampat. 2 55,74 111,49

01.29 Ut. Arnés de seguretat amb corda, homologat "CE". 2 47,02 94,04
01.30 Ml. Corda de poliamida per arnés de seguretat, de 16 mm. de diàmetre 0,66  - 
01.31 Ut. Politja autoblocant tipus blocfor per a arnés de seguretat (10m) 279,00  - 
01.32 Ut. Protector de mà per a punters 3,00  - 
01.33 Ut. Equip de llanterna autònoma incorporat al casc, homologat. 80,00  - 
01.34 Ut. Equip de respiració autònom, amb màscara de respiració, cinturó, botelles 

d'aire comprimit i tota la resta d'equip de seguretat. 986,00  - 
01.35 Ut. Equip complet de detector de gasos, amb 4 sensors (p.e.: gasos 

inflamables, oxígen, monòxid de carboni i àcid sulfhídric) 1331,04  - 

1.514,07
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CAPITOL II.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Nº Ut. Concepte Nº uts.
Preu ut. (€)

Import  
(€)

02.01 m2 Xarxa de seguretat de 1 x 10 m. normalitzada per a col·locar sota encofrat 
abans de col·locar taulers, inclosos ganxos. 50 2,00 100,00

02.02 m2 Xarxa de seguretat de 5 x 10 m. normalitzada UNE 1263.1 en perímetre
exterior del forjat de treball 50 0,96 48,00

02.03 Ml. Corda de lligat de xarxes de forca. 100 0,19 19,00
02.04 Ml. Corda de unió de xarxes 100 0,09 9,00
02.05 Ml. Xarxa de protecció vertical de 3,5x20, per a la protecció del risc de caiguda 

perimetral en estructures. 50 1,26 63,00
02.06 Ud. Forca per a subjetar xarxes de protecció, de 10 m d'alçada. 1 60,00 60,00
02.07 m2 Xarxa tipus "Murtra", impermeable de 5 x 10 m., de protecció front petites 

partícules i per terceres persones. 50 1,67 83,50
02.08 Ml. Barana de protecció perimetral en coronació d'excavacions constituida per 

suports metàl·lics verticals fixats al terreny cada 2 m. 50 7,69 384,65
02.09 Ml. Barana de protecció perimetral de forjats en forats verticals realitzada amb 

balaustres tipus "COMBISAFE" o similar, cada 2,5 m., ancorats al cantell 
del forjat per mitjans de cargols de decoletatge. 25 7,66 191,57

02.10 Ml. Barana de protecció perimetral de forjats en forats verticals realitzada amb 
balaustres tipus "COMBISAFE" o similar, cada 2,5 m., embegudes en el 
formigó, incloent peces de plàstic "basquit"

0 3,75  - 
02.11 Ml. Valles peatonals de 2,5 ml.  i 1 m. d'alçada 10 29,15 291,49
02.12 m2 Protecció hotitzontal d´obertures, amb malla d'acer electrosoldada de 10 x 

10  cm. i de 3 mm. de diàmetre, embeguda en el formigó, incloent 
5 4,93 24,64

02.13 Ml. Passadís de protecció, de 2,5 m. d'amplada i 3 m. d'alçada, per protecció 
d´accessos a l´obra, amb suports metàl·lics i sostre de teulons i llates de 
fusta. 0 103,66  - 

02.14 Ut. Plataforma metàl·lica en voladiu, per a càrrega i descàrrega de materials, 
de dimensions: 1,40 x 1,70 m., de planxa d´acer gofrada i perfils portants 
d'acer UPN 160, amb baranes laterals metàl·liques i cadena d'accés, 
fixada amb puntals. 0 220,00  - 

02.15 Ml. Baixant modul·lar de runes de tub de PVC, de 40 cm. de diàmetre. 5 18,55 92,74
02.16 PA Escala d'estructura tubular per a l'accés a les plantes en fase de execució 

d’estructura (alçada: 6m.) 1 500,00 500,00
02.17 Ml. Tanca galvanitzada i eletrosoldada de 2 m. aprox. d´alçada amb peus de 

formigó. 10 12,33 123,30
02.18 ut Mà d'obra de seguretat. 1 3500,00 3.500,00
02.19 Ut. Dispositius per a l'esmorteiment del soroll emès per maquinaria. 1 390,66 390,66
02.20 Ut. Tope per a descàrrega de camions en bordes d'excavacions, de 4 m. 

d'amplada amb tauló de fusta i perfil clavats al terreny. 1 51,09 51,09
02.21 h. Camió cisterna per a regar tota l'obra i especialment les zones amb pols. 2 27,05 54,09
02.22 ml. Barrera tipus "New Jersei" de formigó. 0 117,00  - 
02.23 ml. Barrera tipus "New Jersei" de plàstic. 0 80,00  - 
02.24 ml. Barrera de seguretat tipus "biona", inclosa la colocació i postes de fixació 0 25,00  - 
02.25 ml. "Cua de peix" com a final de tram de barrera biona, soterrada. 0 35,00  - 
02.26 Ut. Protecció de plàstic per a esperes de ferro 1.000 0,22 220,00
02.27 Ut. Aparell ventilador per crear ventilació forçada a l'interior del conducte, amb

funcionament tant d'impulsió d'aire net com extracció d'aire nociu. 0 95,60  - 

6.206,72
CAPITOL III.-  SENYALITZACIÓ

Nº Ut. Concepte Nº uts.
Preu ut. (€)

Import  
(€)

03.01 Ut. Cons de plàstic reflector de 90 cm. d'alçada. 6 25,09 150,54
03.02 Ut. Cons de plàstic reflector de 75 cm. d'alçada. 0 18,39  - 
03.03 Ut. Cons de plàstic reflector de 50 cm. d'alçada. 0 8,94
03.04 Ml. Tela "butano" taronja de senyalització, de 1,22 m. d'alçada en polietilé, 

amb tractament anti-UV. (colocada i tensada amb rodons de ferro cada 2,5 
m). 25 0,54 13,50

03.05 Ut. Cilindre de senyalització taronja amb franja d'alta visibilitat 1 0,85 0,85
03.06 Ut. Paleta Stop/Fletxa d'alta visibilitat per a dirigir trànsit 0 27,30  - 
03.07 Ut. Placa de senyalització de seguretat laboral, sobre planxa de PVC, 

normalitzada AISS de 297 mm. amb legenda d´indicació, col.locada. 1 3,58 3,58
03.08 Ut. Senyal de circul·lació vial de 600 mm., sobre suport metàl·lic. Amortització: 

3 usos.(col.locada). 1 41,39 41,39
03.09 Ut. Senyal normalitzada de transit per obres direccional "sargento". 1 79,48 79,48
03.10 Ut. Portic de limitació d'alçada a 5 m. Format per dos bidons amb dos taulons 

de 5 m., corda horitzontal, i cadenes (inclós el muntatge i desmuntatge). 0 492,47  - 
03.11 Ut. Rollos de 500 m. de cinta senyalitzadora 0 45,08  - 
03.12 Ut. Rollos de 500 m. de cinta senyalitzadora d'alta visibilitat 2 6,91 13,82
03.13 Ut. Balisa d'alta lluminositat doble cara i piles alcalines. 5 32,48 162,40
03.14 Ut. Senyal lluminós giratori. 0 53,40  - 
03.15 Ut. Parell de semàfors autònoms portàtils instalats i amb el desmuntatge 

inclòs 0 2400,00  - 
03.16 Ml. Marca reflexiva termoplàstica en calent, pintada com a senyalització 

horitzontal 0 1,05  - 
03.17 Ut. Captafars, muntats. 0 2,10  - 

465,56
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CAPITOL IV.- PREVENCIÓ D´INCENDIS

Nº Ut. Concepte Nº uts.
Preu ut. (€)

Import  
(€)

04.01 Ut. Extintor de 6 kg. de pols polivalent ABC, inclosos el suport i  la col·locació. 5 51,54 257,68
04.02 Ut. Extintor de 5 kg de CO2, inclosos el suport i la col·locació. 5 79,63 398,17

655,85

CAPITOL V.-  PROTECCIÓ INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

Nº Ut. Concepte Nº uts.
Preu ut. (€)

Import  
(€)

05.01 Ut. Instal·lació de posta de terra amb cable de coure i electrode connectat a 
terra en masses metàl·liques susceptibles de derivacions elèctriques. 
Imputable a seguretat el 50%. 1 180,30 180,30

05.02 Ut. Instal.lació de quadre elèctric principal d'obra amb 3 diferencials de 
sensibilitat 30 mA, i els interruptors magnetotèrmics corresponents, 
imputable a seguretat el 50 % 1 125,00 125,00

05.03 Ut. Instal.lació completa de subquadre elèctric amb 2 diferencials de 
sensibilitat 30 mA, els interruptors magnetotèrmics corresponents, i 
endolls, imputable a seguretat el 50 % 1 95,00 95,00

05.04 Ut. Instal.lació completa de subquadre elèctric amb 1 diferencial de sensibilitat 
30 mA, els interruptors magnetotèrmics corresponents, imputable a 
seguretat el 50 % 1 75,00 75,00

475,30

CAPITOL VI.-  INSTAL·LACIONS DE PERSONAL

Nº Ut. Concepte Nº uts.
Preu ut. (€)

Import  
(€)

06.01 Mes Caseta metàl·lica per a vestuari amb capacitat per a 15 persones (Inclosos 
els transports i la colocació). 6 90,00 540,00

06.02 Mes Lloguer taquilla individual metàl·lica (0,40 x 0,50 x 1,80 m.) amb doble 
compartiment interior, per a vestimenta de carrer i roba de treball. 10 3,29 32,94

06.03 Mes Caseta metàl·lica per sanitaris, instal·lada amb tot l'equipament (2 urinaris, 
2 plaques turques, 2 dutxes i una pica-lavabo per a 3 persones, amb 
escalfador d´aigua de 100 l. de capacitat). 12 120,00 1.440,00

06.04 m2 Acondicionament de local adient per a refectori i vestuaris a l´interior de
l'obra coberta. 20 14,12 282,36

06.05 Mes Caseta metàl·lica per a ús del personal (menjador) ,amb els transports.(per 
a 15 persones) 6 90,00 540,00

06.06 Ut. Taula de fusta amb capacitat per a 10 persones. 1 49,28 49,28
06.07 Ut. Banc de fusta amb capacitat per 5 persones. 2 13,22 26,44
06.08 Ut. Planxa per escalfar menjars, instal·lada. 1 51,09 51,09
06.09 Ut. Radiador. 5 27,65 138,23
06.10 Ut. Recipient de recollida de deixalles. 1 27,05 27,05
06.11 h. Mà d'obra per la neteja i manteniment de les instal·lacions de personal. 50 15,03 751,27
06.12 Ut. Escomeses de llum i aigua i desaigüe 1 90,15 90,15

3.968,80
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CAPITOL VII.- MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS

Nº Ut. Concepte Nº uts.
Preu ut. (€)

Import  
(€)

07.01 Ut Despeses dels Reconeixements Mèdics previs a l'inici dels treballs i 
anuals. 1 45,38 45,38

07.02 Ut. Farmaciola i reposició 1 63,41 63,41
07.03 Ut. LLitera i manta isotèrmica 1 37,26 37,26

146,05

CAPITOL VIII.-  FORMACIÓ I REUNIONS D´OBLIGAT COMPLIMENT

Nº Ut. Concepte Nº uts.
Preu ut. (€)

Import  
(€)

08.01 P.A. Despeses administratives derivades de les reunions mensuals del Comité 
Interempreses de Seguretat i Salut. 1 450,76 450,76

08.02 h. Despeses derivades de la formació en matèria de Seguretat i Salut dels 
treballadors (per cada 10). 1 87,15 87,15

537,91
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RESUM DEL PRESSUPOST DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT

Per capítols, la inversió assignada per a la prevenció de la sinistralitat laboral en aquesta obra és la següent:

CAPITOL I.- EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI's) 1514,07 €
CAPITOL II.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 6206,72 €
CAPITOL III.-  SENYALITZACIÓ 465,56 €
CAPITOL IV.- PREVENCIÓ D´INCENDIS 655,85 €
CAPITOL V.-  PROTECCIÓ INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 475,30 €
CAPITOL VI.-  INSTAL·LACIONS DE PERSONAL 3968,80 €
CAPITOL VII.- MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 146,05 €
CAPITOL VIII.-  FORMACIÓ I REUNIONS D´OBLIGAT COMPLIMENT 537,91 €

TOTAL DEL PRESSUPOST (EXECUCIÓ MATERIAL): 13970,26 €

L'import d'Execució Material (sense IVA) puja a la quantitat de : Tretze mil nou cents setanta euros i vint i sis cèntims

DATA :

Aprovació per Coordinador de Seguretat

i Salut en la Fase d'Execució. (D.F.)

novembre de 2017



PLEC DE CONDICIONS 
GENERALS 



MILLORES DE LA PISTA D'ATLETISME DE LA ZONA 
ESPORTIVA MUNICIPAL DE CAN JOFRESA. 

A Terrassa, novembre de 2017 

1.- DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

1.1.- OBJECTE 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt 
d'especificacions que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista com a document de Gestió Preventiva (Planificació, Organització, 
Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció 
dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció 
Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la 
Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva 
implementació a l’obra i les que hauran de manar l’execució de qualsevol 
tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació 
no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que 
es derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 

a) Tots aquells continguts al:
− Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘,

confeccionat pel Centre Experimental d’Arquitectura,
aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i
adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General
d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació)

− ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la
Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres
per la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas
d'Obra Pública)

b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat,
Normes Tecnològiques de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la
Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo’‘.

c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades
per les companyies subministradores de serveis públics, totes elles al
moment de l’oferta.

1.2.- DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre 
sobre “DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ”, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte 



d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser 
coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures preventives 
adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint com a 
mínim els següents documents: 

Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que 
hagin d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels 
riscos laborals que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques 
necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar 
conforme als assenyalats anteriorment, especificant les mesures preventives i 
proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i 
valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives. 

Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes 
legals i reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de 
l'obra que es tracti, així com les prescripcions que s'hauran de complir en 
relació amb les característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, 
eines, sistemes i equips preventius. 

Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor 
definició i comprensió  de les mesures preventives definides a la Memòria, amb 
expressió de les especificacions tècniques necessàries. 

Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que 
hagin estat definits o projectats. 

Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i 
execució de l'Estudi de Seguretat i Salut. 

1.3.- COMPATIBILITAT I RELACIÓ ENTRE ELS ESMENTATS DOCUMENTS 

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el 
seu cas, del Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que 
l'integren, coherents amb el contingut del Projecte, i recollir les mesures 
preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduïts 
a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els terminis i 
circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 

El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat 
i Salut són documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per 
tant, són d’obligat acompliment, llevat modificacions degudament 
autoritzades. 

La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i 
estan constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els 
Detalls Gràfics d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió 
fonamentada de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi 
que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes 
dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d’informació que el 



Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per 
tant el Contractista no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, 
cap modificació de les condicions del Contracte en base a les dades 
contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a 
algun document contractual. 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se 
de no obtenir la  suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la 
continguda als documents informatius de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques 
Particulars, en cas d’incloure’s aquestes com a document que complementi el 
Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en 
les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents 
tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, 
haurà de ser executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, 
sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin 
suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i aquestes 
tinguin preu al Contracte. 

2.- DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet 
constructiu, estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals 
de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) : 

1. Evitar els riscos.
2. Avaluar els riscos que no es poden evitar.
3. Combatre els riscos en el seu origen.
4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència

a la concepció dels llocs de treball, com també a l'elecció dels
equips i els mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu
específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne
els efectes a la salut.

5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica.
6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en

comporti cap.
7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent

que hi integri la tècnica, l'organització de la feina, les condicions
de treball, les relacions socials i la influència dels factors
ambientals al treball.

8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva
respecte de la individual.

9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors.



2.1.- PROMOTOR 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor 
qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o 
col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb recursos propis o 
aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la  seva  posterior alienació, 
lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 

1. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i
Salut en fase de Projecte, quan sigui necessari o es cregui
convenient.

2. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat,
facilitant al Projectista i al Coordinador respectivament, la
documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració del
Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com
autoritzar als mateixos les modificacions pertinents.

3. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de
projecte intervingui en totes les fases d'elaboració del projecte i de
preparació de l'obra.

4. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per
l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut, aportat pel contractista
amb antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i
Salut en fase d'execució material de les mateixes.

5. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no
eximeix al Promotor de les seves responsabilitats.

6. Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les
preceptives llicències i autoritzacions administratives.

7. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu
tinguin en compte les observacions del Coordinador de Seguretat i
Salut, degudament justificades, o bé proposin unes mesures d'una
eficàcia, pel cap baix, equivalents.

2.2.- COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT 

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de 
Seguretat i Salut, qualsevol persona física legalment habilitada pels seus 
coneixements específics i que compti amb titulació acadèmica en 
Construcció. 

És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase 
de concepció, estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del 
Projecte: 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel 
Promotor quan en l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis 



projectistes. 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant 
l’elaboració del projecte, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

1. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del
Projecte, el Projectista tingui en consideració els ‘‘Principis Generals
de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la
L.31/1995), i en particular:
a) Prendre les decisions constructives, tècniques i

d'organització amb la finalitat de planificar les diferents
feines o fases de treball que es desenvolupin simultània
o successivament.

b) Estimar la duració requerida per l'execució de les
diferents feines  o  fases de treball.

2. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que
li cal per integrar  la Seguretat i Salut a les diferents fases de
concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.

Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de 
seguretat i salut o estudi  bàsic, així com les previsions i informacions útils per 
efectuar al seu dia, amb les degudes condicions de seguretat i salut, els 
previsibles treballs posteriors (manteniment). 

Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer 
redactar l'Estudi de Seguretat i Salut. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i 
Salut d'Obra: 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel 
Promotor en tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors 
autònoms o diversos treballadors autònoms. 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució 
de l'obra, segons el 
R.D. 1627/1997, són les següents:

1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva
(Art. 15 L. 31/1995) :
a) En el moment de prendre les decisions tècniques i

d'organització amb el fi de planificar les diferents tasques
o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània
o successivament.

b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució
d'aquests treballs o fases de treball.

2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i,
si n’hi ha dels Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin
de manera coherent i responsable els Principis de l'Acció Preventiva
que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals
(L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de  l'obra i, en
particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del



R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de
Seguretat i Salut a les obres de construcció:
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i 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 posta en servei i el
control periòdic de les instal·lacions i dispositius necessaris
per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que
pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors.

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

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats.
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i

deixalles.
h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del

període de temps efectiu que haurà de dedicar-se als
diferents treballs o fases de treball.

i) La informació i coordinació entre els contractistes,
subcontractistes i treballadors autònoms.

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de
treball o  activitat que es realitzi en l'obra o a prop del lloc
de l'obra.

3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i,
si s’escau, les modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció
Facultativa prendrà aquesta funció quan no calgui la designació de
Coordinador.

4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en
l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta
dels mètodes de treball.

6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a
l'obra les persones autoritzades.

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà 
davant del Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor 
especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta 
amb els diferents agents que intervinguin a l'execució material de l'obra. 
Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i 
responsable de la gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest 
prengui, en funció de la seva autoritat, la  decisió executiva que calgui. 

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al 
Promotor,  Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, 
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, 
treballadors autònoms i treballadors. 



2.3.- PROJECTISTA 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb 
subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el 
Projecte. 

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, 
altres tècnics, de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest 
cas, amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel 
Promotor. 

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o 
d’altres documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu 
projecte. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 

1. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de
Seguretat i Salut en fase de Projecte per integrar els Principis de
l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre  les decisions
constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la
planificació dels treballs o fases de treball durant l'execució de les
obres.

2. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de
col·laboracions parcials.

2.4.- DIRECTOR D'OBRA 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra 
o Direcció Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes
tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte
que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les
condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat.
En el cas que el Director d'Obra dirigeixi a més a més l'execució material de la
mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu
i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat.
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació 
del Director d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de 
Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel Promotor. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 

1. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels
terrenys i de l’estructura projectada a les característiques
geotècniques del terreny.

2. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra
dels productes de construcció, ordenant la realització dels assaigs i
proves precises; comprovar els nivells, desploms, influència de les
condicions ambientals en la realització dels treballs, els materials, la
correcta execució i disposició dels elements constructius, de les
instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la
Senyalització, d’acord amb  el  Projecte i l’Estudi de Seguretat i



Salut. 
3. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en

el Llibre d’Ordres i Assistència les instruccions necessàries per la
correcta interpretació del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat
Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el
mateix.

4. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb
la seva conformitat, eventuals modificacions del projecte, que
vinguin exigides per la marxa de l’obra i que puguin afectar a la
Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a
les disposicions normatives contemplades a la redacció del
Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut.

5. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra,
confrontant prèviament amb el Coordinador de Seguretat i Salut
l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i
Salut del contractista.

6. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de
Seguretat, amb els visats que siguin preceptius.

7. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats
d’obra i de Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el
Coordinador de Seguretat.

8. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció
Facultativa, seran normalment verbals, tenint força per obligar a
tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de
Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències

9. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de
Seguretat, la Memòria de Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per
lliurar-la al promotor, amb els visats que  foren perceptius.

2.5.- CONTRACTISTA O CONSTRUCTOR (EMPRESARI PRINCIPAL) I 
SUBCONTRACTISTES 

Definició de Contractista: 

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, 
assumeix contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en 
condicions de solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, propis o 
aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i 
el seu Estudi de Seguretat i Salut. 

Definició de Subcontractista: 

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el 
contractista,  empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts 
o instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de
Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execució.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o 
Subcontractista: 

1. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte,
directrius de l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la



legislació aplicable i a les instruccions del Director d’Obra, i del 
Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les 
condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de 
la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en 
el Projecte 

2. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica,
professional i econòmica que l’habiliti per al compliment de les
condicions exigibles per actuar com constructor (i/o
subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.

3. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del
Constructor (i/o Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la
seva titulació o experiència haurà de tenir la capacitat adequada
d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra.

4. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva
importància ho requereixi.

5. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o
instal·lacions de l’obra dins dels límits establerts en el Contracte.

6. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi
de Seguretat i Salut del Projecte. El Subcontractista podrà
incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva
especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i
presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat.

7. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació
del Pla de Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de
Seguretat.

8. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció
de l’obra.

9. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de
la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en
desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'esmentat article
10 del R.D. 1627/1997:
a) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla

de Seguretat i Salut (PSS).
b) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos

laborals, tenint en compte, si s'escau, les obligacions que
fan referència a la coordinació d'activitats empresarials
previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos
Laborals, i en conseqüència complir el R.D. 171/2004, i
també complir les disposicions mínimes establertes en
l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra.

c) Informar i facilitar les instruccions adequades als
treballadors autònoms sobre totes les mesures que s'hagin
d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra.

d) Atendre les indicacions i complir les instruccions del
Coordinador en matèria de seguretat i salut durant
l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció
Facultativa.

10. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució
correcta de les mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i
Salut (PSS) en relació amb les obligacions que corresponen
directament a ells o, si escau, als treballadors  autònoms



que hagin contractat. 
11. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran

solidàriament de les conseqüències que es derivin de
l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de
l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos
Laborals.

12. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la
normativa de prevenció de riscos laborals per part de les
empreses Subcontractistes.

13. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal
exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han
realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i la
planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el
Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin
per escrit que han complert les seves obligacions en matèria
d’informació i formació respecte als treballadors que hagin de
prestar servei a l’obra.

14. El Contractista principal haurà de comprovar que els
Subcontractistes que concorren a l’obra han establert entre ells
els medis necessaris de coordinació.

15. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i
del Promotor no eximiran de les seves responsabilitats als
Contractistes i al Subcontractistes.

16. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels
treballs mitjançant l'aplicació de Procediments i Mètodes de
Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per
assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans
auxiliars fets servir a l'obra.

17. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el
nom del Director Tècnic, que serà creditor de la conformitat del
Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà
exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà
l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb
coneixements contrastats i suficients de construcció a peu
d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o
l'Encarregat General, ostentaran successivament la prelació de
representació del Contractista a l'obra.

18. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la
responsabilitat de l'execució de les activitats preventives incloses
al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències.

19. Serà responsabilitat del Contractista i del Director Tècnic, o del
Cap d'Obra i/o Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les
mesures preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat a
la normativa legal vigent.

20. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla
de Seguretat i Salut (PSS), així com de l'específica vigilància i
supervisió de seguretat, tant del personal propi com
subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de
caràcter preventiu laboral, formació, informació i capacitació



del personal, conservació i reposició dels elements de protecció 
personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de 
Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, 
condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de 
permetre la caiguda de persones o objectes, característiques de 
les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja 
de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs de 
treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, 
aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels 
treballs constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells 
d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en general, 
distància i localització d'estesa i canalitzacions de les 
companyies subministradores, així com qualsevol altre mesura de 
caràcter general i d’obligat compliment, segons la normativa 
legal vigent i els costums del sector i que pugui afectar a aquest 
centre de treball. 

21. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a
mínim amb una cadència diària i hauran de donar les instruccions
pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una persona
de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra
durant la realització de tot el treball que s'executi. Sempre que
sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà
que l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General
de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista,
amb independència de qualsevol altre requisit formal.

22. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que
aquest ha reconegut l'emplaçament del terreny, les
comunicacions, accessos, afectació de serveis, característiques
del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà
al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies.

23. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança
necessària per a  cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir
per motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable dels danys i
prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers,
tant per omissió com per negligència, imprudència o imperícia
professional, del personal al seu càrrec, així com del
Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que
intervinguin a l'obra.

24. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció
Facultativa, seran normalment verbals, tenint força per obligar a
tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla
de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre
d’Incidències.

25. En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de
Seguretat i Salut (PSS), el Coordinador i Tècnics de la Direcció
d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director Tècnic, Cap
d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de
Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o
concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a
fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri d'interès
per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat



i Salut de l'obra. 
26. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i

els seus desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran
responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes així com
dels propis treballadors Autònoms.

27. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament
perimetral del recinte de  l'obra i protecció de la mateixa, el
control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la
intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció
d'accessos i l'organització de zones de pas amb destinació als
visitants de les oficines d'obra.

28. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla
d'Emergència per a l'obra, en previsió d'incendis, pluges,
glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al
personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia
obra o limítrofs.

29. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit
l'ús d'explosius sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o
Direcció Facultativa.

30. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials,
es realitzarà per operaris especialitzats i posseïdors del carnet de
grua torre, del títol d’operador de grua mòbil i en altres casos
l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic
especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El
Coordinador rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat
per l'operador de la màquina i del responsable tècnic que
autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a
realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret.

31. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del
carnet de gruista segons l'Instrucció Tècnica Complementaria
"MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 expedit per l’òrgan
competent o en el seu defecte certificat de formació com a
operador de grua de l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat
similar; tot ell per garantir el total coneixement dels equips de
treballs de forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a
les tasques a desenvolupar.

32. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador
de grua mòbil es troba  en possessió del carnet de gruista segons
especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà de
certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra
compleixen totes i cadascunes de l'especificacions establertes a
l'ITC "MIE-AEM-4".

2.6.- TREBALLADORS AUTÒNOMS 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de 
forma personal i directa  una activitat professional, sense cap subjecció a un 
contracte de treball, i que assumeix contractualment davant el Promotor, el 
Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar determinades 
parts o instal·lacions de l’obra. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 



1. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en
l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en
particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en
l'article 10 del R.D. 1627/1997.

2. Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que
estableix l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de
l'obra.

3. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que
estableix pels treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció
de Riscos Laborals.

4. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de
coordinació d'activitats empresarials establerts en l'article 24 de
la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular,
en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert.

5. Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D.
1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions
mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de
treball per part dels treballadors.

6. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu
el R.D. 773/1997,  de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de
seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de protecció
individual per part dels treballadors.

7. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador
en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de
la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha.

8. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el
Pla de Seguretat i Salut (PSS):
a) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a

l'obra, han de respondre a les prescripcions de
seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels
equipaments de treball que l'empresari Contractista
posa a disposició dels seus treballadors.

b) Els autònoms i els empresaris que exerceixen
personalment una activitat a l'obra, han d'utilitzar
equipament de protecció individual apropiat, i
respectar el manteniment en condicions d'eficàcia dels
diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a
l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del
treball.

2.7.- TREBALLADORS 

Persona física diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador 
Autònom que realitzarà de forma personal i directa una activitat 
professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un contracte 
laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el compromís de 
desenvolupar  a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i 
especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 



1. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a
Seguretat i Salut.

2. El deure d'indicar els perills potencials.
3. Té responsabilitat dels actes personals.
4. Té el dret a rebre informació adequada i comprensible i a

formular propostes, en relació a la seguretat i salut, en especial
sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS).

5. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2
de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

6. Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent.
7. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós

per a la seva integritat i la dels seus companys o tercers aliens a
l'obra.

Té el dret de fer us i el fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i 
Confort, previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i 
dignes, durant el temps que duri la seva permanència a l’obra. 

3.- DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 

3.1.- INTERPRETACIÓ DELS DOCUMENTS VINCULANTS EN MATÈRIA DE 
SEGURETAT I SALUT 

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni 
Contractual ho indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació 
dels Documents contractuals en matèria de Seguretat i Salut per aquesta 
obra serà el següent: 

1. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual.
2. Bases del Concurs.
3. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i

Salut i la Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o
d’Obra.

4. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat
i Salut.

5. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de
l’Estudi de Seguretat i Salut.

6. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de
control Administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció
del Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, pel
Coordinador de Seguretat.

7. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut.
8. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista.
9. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de

Seguretat i Salut del Contractista per l’obra en qüestió.
10. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i

Salut interna del Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en
l’obra.



Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el 
Contracte seran considerats com mútuament explicatius, però en el cas 
d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes relacionats amb la 
Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de 
consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat 
d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, 
discrepàncies o contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per 
escrit al Director d’Obra qui desprès de consultar amb el Coordinador de 
Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució 
al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, 
que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia autorització del 
Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del 
Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, 
eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les 
mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut  adoptar 
el Contractista pel seu compte. 

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment 
d’errades, omissions, discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no 
l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut 
raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi 
habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin 
manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada 
en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser 
materialitzats com si haguessin estat completes i correctament 
especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 

Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual 
cosa qualsevol treball requerit en un sol document, encara que no estigui 
esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si s’hagués 
recollit en tots. 

3.2.- VIGÈNCIA DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i 
Salut aportat pel Contractista, com document de gestió preventiva 
d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ el 
desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut 
per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del 
Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes 
que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi 
de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista. 

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin 
redactar el Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació 
del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la consideració de document de 
desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants 
per les parts contractants. 



3.3.- PLA DE SEGURETAT I SALUT DEL CONTRACTISTA 

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat 
a redactar, abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i 
Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al “PLA 
D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA”, realitzat de conformitat al 
R.D.39 / 1997 “LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS” (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9)
.

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els 
requisits formals establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el 
Contractista té plena llibertat per estructurar formalment aquest Pla de 
Seguretat i Salut. 

3.4.- EL ''LLIBRE D'INCIDÈNCIES'' 

A l'obra existirà, adequadament protocol·litzat, el document oficial ‘‘LLIBRE 
D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat 
pel Col·legi Professional corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener 
de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre 
haurà d’estar permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de 
Seguretat i Salut, i a disposició de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
Contractistes, Subcontractistes i Treballadors Autònoms, Tècnics dels Centres 
Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en el 
seu cas, del representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les 
anotacions que considerin adient respecte a les desviacions en el 
compliment del Pla de Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi 
a la seva notificació a l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24 hores. 

3.5.- CARÀCTER VINCULANT DEL CONTRACTE O DOCUMENT DEL ''CONVENI DE 

PREVENCIÓ I COORDINACIÓ'' I DOCUMENTACIÓ CONTRACTUAL ANNEXA EN 

MATÈRIA DE SEGURETAT 

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el 
seu representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, 
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de 
Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment de les 
parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista 
totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 

El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o 
part de les seves  facultats assumides contractualment, a la persona física, 
jurídica o corporació que tingues a be designar a l’efecte,  segons 
procedeixi. 

Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en 
l’apartat 2.1. del present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els 
documents aquí incorporats per referència, constitueixen l’acord ple i total 
entre les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, 



ni el Promotor farà cap endossament o representacions al Contractista, 
excepte les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap 
modificació verbal als mateixos tindrà validesa  o força o efecte algun. 

El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, 
representants legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la 
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat. El 
Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest 
no serà responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en 
què incorri o assumeixi el Contractista. 

No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, 
poder o privilegi atorgat per qualsevol dels documents contractuals 
vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels   mateixos, llevat que tal 
renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les 
parts afectades. 

Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual 
vinculant en matèria de Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com 
acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 

Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació 
de la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà 
competència de la jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics 
separables els que es dicten en relació amb la preparació i adjudicació del 
Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l’ordre 
jurisdiccional contenciós - administratiu d’acord amb la normativa 
reguladora de l’esmentada jurisdicció. 

4.- NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 

Per a la realització del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en 
compte la normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o 
EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de 
normativa aplicable. El Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de 
la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic 
particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla. 

4.1.- TEXTOS GENERALS 

• Convenis col·lectius.
• “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de

la construcción. OM 20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”.
Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero
de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de octubre de
1966)”. Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE
2 de febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de
2004)”.



• “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM 28 de
agosto de 1970 (BOE 5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970)”, en vigor
capítols VI i XVI i les modificacions “Orden 22 de marzo de 1972 (BOE
31 de marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de
1972)” i “Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)”.
Derogada parcialment per “Orden 28 de diciembre (BOE 29 de
diciembre de 1994)”.

• “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de
marzo de 1971 (BOE 16  de marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II.
Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 2 de noviembre de
1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997
(BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de
1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997
(BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de
1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i  “R.D. 349/2003
(BOE 5 de abril de 2003)”.

• “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D. 1995/1978 (BOE 25 de
agosto de 1978)”. Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de
noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)”.

• “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y
descanso. R.D. 2001/1983 de  28 de julio (BOE 29 de julio de 1983)”.
Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 1985)“,
“R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul·lada parcialment
per “R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de
1995)“.

• “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el
modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en las
que sea obligatorio un estudio de Seguridad e Higiene en el trabajo
(BOE de 13 de octubre de 1986)“.

• “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de
trabajo. OM 16 de diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre de
1987)”.

• “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de
24 de junio de 1986 sobre Utilización del asbesto en condiciones de
seguridad (número 162 de la OIT), adoptado en Ginebra (BOE de 23
de noviembre de 1990)”.

• “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre
(BOE 10 de noviembre de 1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001
de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”.

• “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el
reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación,
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE de 5 de junio
de 1995)”.

• “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas
especiales de trabajo (BOE de 26 de septiembre de 1995)”.

• “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de
enero (BOE 31 de  enero de 1997)”. Complementat per “Orden de 22
de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de
junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de
mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”.

• “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.



R.D. 486/1997 de  14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”.
Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de
2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de
2004)”.

• “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
manipulación manual de cargas que comporten riesgos, en
particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D. 487/1997 de 14
de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”.

• “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio
(BOE  7 de agosto de 1997)”.

• “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud
de los trabajadores en las actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5
de septiembre (BOE  7 de octubre de 1997)”.

• “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción.  R.D.  1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de octubre
de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)”
i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat per “R.D.
1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”.

• Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre
d'Incidències en les obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 1998).

• “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el
ámbito de las empresas de trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de
febrero (BOE  24 de febrero de 1999)”.

• “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación
(BOE de 6 de noviembre de 1999)”.

• “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. R.D.
374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 2001)”.

• “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus
instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE
APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 de 10
de mayo de 2001)”. Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de
octubre de 2004)”.

• “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes
(BOE de 26 de julio de 2001)”.

• “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo
de la prevención de riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de
2003)”.

• “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad
general de los productos (BOE 10 de enero de 2004)”.

• Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley
31/1995 de prevención de laborales, en materia de coordinación de
actividades empresariales (BOE 31 de enero de 2004).

• Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre
de delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès de
seguretat i salut, i es regula el dipòsit de les comunicacions de
designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució



dels comitès de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya de 7 d’octubre de 2004). 

• “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica
el R.D. 1215/1997,  de 18 de julio, en el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por
parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de
trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”.

• “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la
clasificación de los productos de construcción y de los elementos
constructivos en función de sus propiedades de reacción y de
resistencia frente al fuego”.

• “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de
la salud y seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados
o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas”.

• “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las
operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en
territorio español (BOE 113 de 12 de mayo)”.

• “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el
R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre,
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.

• “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de
seguridad en los túneles de carreteras del Estado”.

• “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector
de la Construcción (BOE 250 de 19 de octubre)”.

• “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres (BOE 23 de marzo de 2007)”.

• “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en
el Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 de agosto)”.

• Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses
Acreditades de  Catalunya per intervenir en el procés de
contractació en el sector de la construcció (DOGC Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008).

• “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica
el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y
clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas,
aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de
adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)”.

4.2.- CONDICIONS AMBIENTALS 

• Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per
amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05
d’agost de 1985).

• Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de
l’ambient laboral i vigilància mèdica en empreses amb risc d’amiant
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de juliol de
1987).



• “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y
reducción de la contaminación del medio ambiente producida por
el amianto (BOE de 6 de febrero de  1991)”.

• “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”.
Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”.

• “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de
1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de
2000)” i “Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”.

• “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se
regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas
máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de marzo de 2002)”. Modificat
per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”.

• “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la
salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos
derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo (BOE de 18
de junio de 2003).

• “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18
noviembre de2003)”. Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005
(BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real Decreto 1367/2007 (BOE
de 23 de octubre 2007)”.

• “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la
exposición al ruido durante el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10
de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al
ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)”.

• “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas (BOE
de 23 de octubre de 2007)”.

• “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección
de la atmósfera (BOE de 16 de noviembre de 2007)”.

4.3.- INCENDIS 

• Ordenances municipals.
• “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba

el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios
(RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 1993)”. Complementat per
“Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” i “Orden
de 27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)”.

• Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de
prevenció d’incendis forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya de 10 de març de 1995) i desenvolupada per Ordre
MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de
24 de Febrer de 2003).

• “Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el
Real Decreto 312/2005  de 18 de marzo, por el que se aprueba la
clasificación de los productos de construcción y de los elementos



constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego. BOE núm. 37 de 12 de febrero”. 

4.4.- INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

• “Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28
de noviembre (BOE 27de diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de
marzo de 1969”. Es deroga amb efectes de 19 de setembre de 2010,
per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”.

• “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma
Tecnológica NTE-IEE/1978, “Instalaciones de electricidad: alumbrado
exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”.

• Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un
certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i
construccions a línies elèctriques (DOGC Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya de 30 de novembre de 1988).

• “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE
de 28 de noviembre de 1997)”. Complementada per “Real Decreto
1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)”.

• Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de
l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn (DOGC Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001).

• “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas
para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente
al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)”.

• Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament
del subministrament elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya de 18 de desembre de 2001).

• “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de
agosto (BOE de 18 de septiembre de 2002)”.

• “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal
Supremo, por la que se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al
Reglamento Electrónico para baja tensión, aprobado por Real
Decreto 842/2002, de 2 de agosto”.

• “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de
alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT  01
a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”.

• “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento
electrotécnico de baja tensión: ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado
exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y temporales de obras”.

4.5.- EQUIPS I MAQUINÀRIA 

• “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las
condiciones que deben reunir  los aparatos elevadores de propulsión
hidráulica y las normas para la aprobación de sus equipos impulsores
(BOE de 9 de agosto de 1974)”.

• “Orden de 23 de mayo de 1977, por la que se aprueba el
Reglamento  de  Aparatos Elevadores para obras (BOE de 14 de junio
de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE de 14



de marzo de 1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de desembre de 
2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

• “Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril
(BOE de 29 de mayo de 1979)”. Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de
12 de marzo de 1982)” i “R.D. 1504/1990 (BOE de 28 de noviembre de
1990)”.

• “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D.
2291/1985 de 8 de noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”.
Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 (BOE de 30 de septiembre
de 1997)”.

• “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las
disposiciones de  aplicación de la Directiva del Consejo de las
Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de
manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.

• “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 maquinas (BOE de 11 de diciembre de
1992)”. Modificat per “Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de
1995)”. Es deroga amb efecte de 29 de desembre de 2009, per “Real
Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”.

• “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología
y Seguridad Industrial por la que se autoriza la instalación de
ascensores sin cuarto de máquinas (BOE de 23 de abril de 1997)”.

• “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 (BOE de 23 de abril  de 1997)”.

• “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización
por los trabajadores de equipos de protección Individual. RD
773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)”.

• “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 (BOE  de 7 de agosto de
1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de
noviembre de 2004)”.

• “Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las
disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y
del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores (BOE de 30 de septiembre de
1997)”. Complementat per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de
octubre de 2008)”.

• “Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de
Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se autoriza la Instalación
de ascensores con máquinas en foso (BOE de 25 septiembre de
1998)”.

• “Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las
disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y
del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión, y se modifica
el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento
de aparatos de presión (BOE de 31 de mayo de 1999)”.

• “Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de
seguridad en las máquinas, por el que se derogan diferentes



disposiciones en materia de normalización y homologación de 
productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)”. 

• “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica
el 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, en materia de trabajos
temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”.

• “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la
protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los
riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a
vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”.

• Instruccions Tècniques Complementaries:

“ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión 
''Extintores de incendio'' Orden de 31  de mayo de 1982 (BOE 
de   23 de junio de 1982)”.           Modificació: 
“Orden de 26 de octubre de 1983 (BOE de 7 de noviembre de 
1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de junio de 
1985)”, “Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de 
noviembre de 1989)” i “Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE de 
28 de abril de 1998)”. 

“ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de 
septiembre de 1987 (BOE 6 de octubre de 1987)”. Modificació: 
“Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de octubre de 
1988)”. “Autorización de instalación de ascensores con 
máquina en foso. Resolución de 10 de septiembre de 1998 
(BOE 25 de septiembre de 1998)”. “Autorización de la 
instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución 
de 3 de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 
836/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. 
OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9 de junio de 1989)”. 

“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención,  referentes a grúas móviles autopropulsadas. RD 
837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

“ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o 
sistemas de protección utilizados. OM. 8 de abril de 1991 (BOE 
11 de abril de 1991)”. 

“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, 
mantenimiento, revisiones e inspecciones de las plataformas 
elevadoras móviles de personal (PEMP)”. 

4.6.- EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

• “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos
de protección individual.
R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”.
Modificat per “OM de 16 de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3



de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per la “Resolución de 27 de 
mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. Complementat per la 
“Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)”, 
“Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, 
“Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, 
“Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” 
i “Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre 
de 2001)”. 

• “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el
Real Decreto  1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las
condiciones para la comercialización y libre circulación
intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE de 8 de
marzo de 1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE
de 6 de marzo de 1997)”.

• “R.D. 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”.

• “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la
publicación de las referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de
protección respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos, ensayos,
marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo
(equipos de protección individual) [notificada con el número C(2006)
777]”.

• Normes Tècniques Reglamentàries.

4.7.- SENYALITZACIÓ 

• “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y
salud en el trabajo. R.D. 485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”.

• “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento,
defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de
poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”.

• Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC
del MOPU”.

4.8.- DIVERSOS 

• “Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban
determinadas Instrucciones técnicas complementarias, relativas a los
capítulos IV, V, IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de
Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)”. Modificada per
“Orden de 29  de abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)” i
“Orden de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de agosto de 1994)”.

• “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación
de los explosivos, productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de
julio de 1986)”.

• “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificat
per “Real Decreto 277/2005 (BOE de 12 de marzo de 2005)” i “Orden
INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de diciembre de 2007)”.
Complementada per la “Resolución de 24 de agosto de 2005 (BOE
de 13 de septiembre de 2005)”, “Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de



febrero de 2006)”, “Orden PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 
2006)” i “Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero de 2007)”. 

• “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos
modelos para la notificación de accidentes de trabajo y se dan
instrucciones para su cumplimentación y tramitación (BOE de 29 de
diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE de
21 de noviembre de 2002)”.

• “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la
Orden de 6 de octubre de 1986 sobre los requisitos y datos que
deben reunir las comunicaciones de apertura previa o reanudacion
de actividades en los centros de trabajo, dictada en desarrollo del
Real Decreto- Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de
1988)”. Modificada per la “Orden de  29 de abril de 1999 (BOE de 25
de mayo de 1999)”.

• “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba
el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la
Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y
registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. Complementat per
“Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”.

• “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se inscribe en el registro y publica el IV Convenio
Colectivo General del Sector de la Construcción (BOE de 17 de
agosto de 2007)”.

• Convenis col·lectius.

5.- CONDICIONS ECONÒMIQUES 

5.1.- CRITERIS D'APLICACIÓ 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la 
construcció, la necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com 
un cost ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat 
al Projecte. 

El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, 
haurà de quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es 
refereix a la suma total com a la valoració unitària d’elements, amb 
referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar 
partides alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió. 

Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de 
Seguretat i Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives 
proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia 
justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi 
disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi 
de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar 
incorporant al pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix. 

La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 



0), es contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no 
s’inclouran en el pressupost de  l’Estudi  de Seguretat i Salut els costos exigits 
per la correcta execució professional dels treballs, conforme a les normes 
reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats 
dels organismes especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. 
en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

5.2.- CERTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ 
hauria d’estar inclòs en les partides del Projecte, de forma no segregable, 
per les obres de Construcció, es precisa l'establiment d’un criteri respecte a 
la certificació de les partides contemplades en el pressupost del Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista per cada obra. 

El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el 
corresponent contracte d’obra. 

5.3.- REVISIÓ DE PREUS DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla 
de Seguretat i Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de 
l’execució material de les obres. 

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i 
transcorregut com a mínim un any des de la seva adjudicació, podrà 
contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost de Seguretat, 
mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de 
contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 
2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes 
de les Administracions Públiques. 

5.4.- PENALITZACIONS PER INCOMPLIMENT EN MATÈRIA DE SEGURETAT 

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el 
Pla de Seguretat i Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de 
Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i 
Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment 
per el Contractista, les següents Penalitzacions: 

1.- MOLT LLEU : 3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 

Industrial   del’obra contractada + Pèrdua d’homologació com  
Contractista,per la mateixa Propietat, durant 2 anys. 

6.- CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 



6.1.- PREVISIONS DEL CONTRACTISTA  A L'APLICACIÓ DE LES TÈCNIQUES DE 
SEGURETAT 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius 
concrets, en el nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 

El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut la 
manera concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com 
les aplicarà en aquesta obra. 

Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les 
diferents Tècniques Analítiques i Operatives de Seguretat: 

Tècniques analítiques de seguretat 

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu 
la detecció de riscos i la recerca de les causes. 

Prèvies als accidents. 

- Inspeccions de seguretat.
- Anàlisi de treball.
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat.
- Anàlisi del entorn de treball.

Posteriors als accidents. 

- Notificació d'accidents.
- Registre d'accidents
- Investigació Tècnica d'Accidents.

Tècniques operatives de seguretat. 

Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i 
a través d'aquestes corregir el Risc 

Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta 
humana o sobre els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de 
demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un 
sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 

El Factor Tècnic: 

- Sistemes de Seguretat
- Proteccions col·lectives i Resguards
- Manteniment Preventiu
- Proteccions Personals
- Normes
- Senyalització

El Factor Humà: 



- Test de Selecció prelaboral del personal.
- Reconeixements Mèdics prelaborals.
- Formació
- Aprenentatge
- Propaganda
- Acció de grup
- Disciplina
- Incentius

6.2.- CONDICIONS TÈCNIQUES DEL CONTROL DE QUALITAT DE LA PREVENCIÓ 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors 
Autònoms, lligats amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu 
Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els documents tipus en el seu 
format real, així com els procediments de complimentació fets servir a la 
seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la 
Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, 
l'enunciat dels més importants: 

1. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el
reglamentari Pla d’Acció Preventiva.

2. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel
Contractista Principal

3. Formats documentals i procediments de complimentació,
integrats a l'estructura de gestió empresarial, relatius al Control
Administratiu de la Prevenció.

4. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció
5. Documents vinculants, actes i/o memoràndums.
6. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern

d'empresa
7. Control de Qualitat de Seguretat del Producte.

6.3.- CONDICIONS TÈCNIQUES DELS ÒRGANS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA 

COMPETENTS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i 
vigilància de la Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts 
per la normativa vigent pel cas concret de l'obra de referència, 
assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb 
l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les 
obres. 

El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut 
(propi o concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de 
l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificació necessària 
conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En 
tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de 
Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que tingui 
establerta pòlissa. 



El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta 
obra del Delegat Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la 
capacitació tècnica preventiva pel correcte compliment de la seva 
important missió. 

L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut 
de la seva empresa, haurà de fixar els àmbits de competència funcional 
dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra. 

L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps 
parcial, que assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de 
seguretat) de l'empresa constructora en matèria preventiva, així com una 
Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb 
indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 

6.4.- OBLIGACIONS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA COMPETENT EN MATÈRIA DE 

MEDICINA DEL TREBALL 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el 
seu cas, el Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació 
oficial, serà l'encarregat de vetllar per les condicions higièniques que haurà 
de reunir el centre de treball. 

Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una 
farmaciola d'urgència, que estarà degudament assenyalada i contindrà 
allò disposat a la normativa vigent i es revisarà periòdicament el control 
d'existències. 

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà 
l'organigrama així com les funcions i competències de la seva estructura en 
Medicina Preventiva. 

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb 
independència del termini de durada de les condicions particulars de la 
seva contractació, haurà d'haver passat un reconeixement mèdic d'ingrés i 
estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els 
treballadors del Centre de  Treball (propis i Subcontractats), segons ve 
assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a mínim un 
reconeixement periòdic anual. 

Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, 
Mancomunat, o assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de 
Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries de la 
seva competència: 

- Higiene i Prevenció al treball.
- Medicina preventiva dels treballadors.
- Assistència Mèdica.
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors.



- Participació en comitè de Seguretat i Salut.
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina

d'Empresa.

6.5.- COMPETÈNCIES DELS COL·LABORADORS PREVENCIONISTES A L'OBRA 

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en 
absència del Cap d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut 
(equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), considerant- se en principi 
l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a complir-ho, 
en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs a criteri 
del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà 
al Coordinador de Seguretat. 

S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers 
Auxilis, amb la missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels 
accidentats als centres assistencials que correspongui que a més a més serà 
l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola. 

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si 
la importància de l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una 
‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables de Seguretat’‘, integrat 
pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase 
d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i serà 
presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu 
Servei de Prevenció (propi o concertat). 

6.6.- COMPETÈNCIES DE FORMACIÓ EN SEGURETAT A L'OBRA 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa 
d'actuació que reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els 
treballadors nous. El mateix criteri es seguirà si són traslladats a un nou lloc de 
treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells 
d'elevació. 

S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el 
correcte ús dels medis posats al seu abast per millorar el seu rendiment, 
qualitat i seguretat del seu treball. 

7.- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS 

EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES - FERRAMENTES 

7.1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES - 
FERRAMENTES 

Definició 

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és 
mòbil i, en el seu cas, d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i 



de potència, etc., associats de forma solidària per a una aplicació 
determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, 
desplaçament i accionament d’un material. 

El terme equip i/o màquina també cobreix: 

• Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades
per a funcionar solidàriament.

• Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una
màquina, que es comercialitza en condicions que permetin al propi
operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor,
sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una
ferramenta.

Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de 
seguretat que es comercialitzin per separat per a garantir una funció de 
seguretat en el seu ús normal, aquests adquireixen als efectes del present 
Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar  d’Utilitat 
Preventiva (MAUP). 

Característiques 

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions 
d’utilització, esteses pel fabricant o importador, en les quals figuraran les 
especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes 
de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin 
exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), 
les quals inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i 
verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. 
Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb solidesa 
en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 

• Nom del fabricant.
• Any de fabricació, importació i/o subministrament.
• Tipus i número de fabricació.
• Potència en Kw.
• Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat

acreditada, si procedeix.

7.2.- CONDICIONS D'ELECCIÓ, UTILITZACIÓ, EMMAGATZEMATGE I 

MANTENIMENT DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 

Elecció d’un Equip 

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en 
base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i 
respecte al seu Medi Ambient de Treball. 

Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 

Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre 



‘‘Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels 
treballadors dels Equips de treball’‘: 

Emmagatzematge i manteniment 

• Se seguiran escrupolosament les recomanacions 
d’emmagatzematge i esment, fixats pel fabricant i contingudes en la 
seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 

• Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran,
ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions
del fabricant.

• S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb
temperatures compreses entre 15  i 25ºC.

• L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments
d’Equips estaran documentades i custodiades, amb justificant de
recepció de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable tècnic,
delegat per l’usuari.

7.3.- NORMATIVA APLICABLE 

Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, 
transposicions i dates d’entrada en vigor 

Sobre comercialització i/o posada en servei 

en la Unió Europea Directiva fonamental. 

• Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació
de les legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E.
Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per les Directives del Consell
91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE,
de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93
(D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han
codificat en un sols text mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E.
Núm. L 207, de 23/7/98).

Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E.
d’11/12/92), modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener
(B.O.E. de 8/2/95).

Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període

transitori fins l’1/1/95. Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el

9/2/95.

Excepcions: 

• Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori
fins l’1/1/96.

• Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95,
amb període transitori fins l’1/1/97.

• Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la



Comunicació de la Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 
10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

• Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97.

Altres Directives. 

• Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació
de les legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric
destinat a utilitzar-se amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L
77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de
14/1/88), modificat pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E.
de 3/3/95).
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88.
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins
l’1/1/97.
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció
General de Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98).

• Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació
de les legislacions  dels Estats membres sobre recipients a pressió
simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), modificada per les Directives
del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i
93/68/CEE.
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de
15/10/91), modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre
(B.O.E. de 24/1/95).
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91.
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins
l’1/1/97.

• Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació
de les legislacions dels Estats membres sobre comptabilitat
electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per
les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E.
Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126,
de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999).
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E.
d’1/4/94), modificat pel Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre
(B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96).
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins
l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en
vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96.

• Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació
de les legislacions  dels Estats membres sobre aparells de gas
(D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada per la Directiva del
Consell 93/68/CEE.
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E.
de 5/12/92), modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer
(B.O.E. de 27/3/95).
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període
transitori fins l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95.

• Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94,
relativa a l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els



aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes potencialment 
explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94). 
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 

• Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97,
relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre
equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97).
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02.

• Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i
adaptacions al progrés tècnic, relatives a l’aproximació de les
legislacions dels Estats membres sobre determinació de l’emissió
sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de construcció.
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E.
d’1/3/02); Ordre Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial
Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial
de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96).
Entrada en vigor: En funció de cada directiva.

Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
• Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les

disposicions mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels
treballadors en el treball dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 393,
de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de
5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95).
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de
7/8/97).
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els
apartats 2 i 3 de l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98.

Normativa d’aplicació restringida 

• Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen
diferents disposicions en matèria de normalització i homologació de
productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de
8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària
MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a
màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, usats
(B.O.E. d’11/5/91).

• Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció
Tècnica Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells
d’Elevació i Manutenció referent a Carretons automotors de
manutenció (B.O.E. de 9/6/89).

• Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells
elevadors per a obres (B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues
Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i complementada per l'Ordre
de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981)

• Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova
Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament
d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues Torre
desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03).



• Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text
modificat i refós de la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4
del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues
mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03).

• Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen
diferents disposicions en matèria de normalització i homologació de
productes industrials (B.O.E. de 2/12/00).

• Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança
General de Seguretat i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E.
de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D 614/2001
de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001.

Mercè Peralvo i Ferrer

Terrassa, novembre de 2017 
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Senyal de perill de mor! 

Cartell indicatiu de risc Cordó de cinta reflectan! 
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FILFERRO HORITZONTAL 0 4'5 mm. LES UNIONS ENTRE PALS ES REALITZARAN MIT JANCANT ACCESORIS DE FIXACIÓ INCORPORA TS 
FILFERRO VERTICAL 0 3'5 mm. 
PALS 040mm. 

l=I 

Cordó reflectan! de garlandes 
Tanca d'obres 

Balisa intermiten! llampeguejant amb cel.lula fotoeléctrica 
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PRECAUCIONS EN L'ÚS D'ESCALES DE MA 

SI NO SI 

o 

o 

o 

o 

o 

SI NO SI 

NO S'HA DE REALITZAR MAi L'EMPALMAMENT 
IMPROVISAT DE DOS ESCALES. 

EQUIPAR LES ESCALES PORTÁTILS AMB BASES 
ANTI-RELLISCOSES PER A UNA MILLOR ESTABILITAT. 

TOPALL I CADENA PER A IMPEDIR L'OBERTURA. ELS TRAVESSERS SERÁN DE UNA SOLA PECA I ELS 
ESGLAONS ESTARAN BEN ENCAIXATS I NO CLAVATS. 
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EXCAVACIÓ DE RASES - Diferents formes segures de construcció de rases 
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ZONA LLIURE 
DE CARREGUES 

1 

ZONA LLIURE 
DE CÁRREGUES 

1 

ZONALLIURE 
DE CÁRREGUES 

r 

TALOS NATURAL 

LÍMIT 
D'APROXIMACIÓ 
DEVEHICLES 

ZONALLIURE 
DE CARREGUES 

ZONAAMB 
CARREGUES 

ZONAAMB 
r-EGU� 

ZONALLIURE 
DE CÁRREGUES 

ZONAAMB 

r
-

su
�

APUNTALAMENTS - Tipus d'apuntalaments 

APUNTALAMENT LLEUGER 

APUNTALAMENT SEMI-QUALLA T 

APUNTALAMENT QUALLAT 
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PREVENCIONS CONTRA CAIGUDES I DESPRENIMENTS EN RASES 

Mesures contra caigudes en rases 

Tancat de protecció 
Escala de accés 

Passarel.la 

h = Profunditat de rasa 

1- En rases de profunditat igual o superior a 2 metres, es protegiran
les vores mitjangant baranes a distancia no inferior als 3 metres.

2- En rases de profunditat inferior a 2 metres, la senyalització i balisatge
es realitzara mitjangant d'una línia de banderes o cinta de balisatge sobre
peus drets.

Mesures contra despreniments en rases 

1.- Comprovació deis parametres de calcul d'estabilitat deis terrenys: 
angle de fregament intern, cohesió, nivell freatic, etc ... 

2.- Prohibició de deixar materials o terres i pasos o estacionament 
de vehicles i maquines a una distancia inferior a 2 metres de la vora de 
la rasa (d), en rases amb profunditat (h) superior a 2 metres (millor, a 
distancies inferiors a la profunditat de la rasa, almenys en terrenys so
rrencs ), col.locant les separacions i els dispositius pertinents. 

En terrenys sorrencs, 
si h < 2 metres, 
x = 0'80 metres. 

3.- En rases de profunditat superior a 3 metres, establir l'apuntalament 
obligatori a 45 graus les vores superiors. 

> 2'00

Talud de 
descarrega a 45º 
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FORMA DIMENSIONS COLOR DE LES SENYALS 

DE PROHIBICIÓ 

D 
SEÑAL @®®®© 

COLOR DE FONS: BLANC (') 
BORDE I BANDA TRANSVERSAL: VERMELL (•) 
SIMBOL O TEXT: NEGRE (•) 

(•): SEGONS COORDENADES CROMÁTIOUES EN NORMES UNE 1-115 

1 UNE 48-103 

FORMA, DIMENSIONS COLORS DE LES SENYALS 

D' ADVERTÉNCIA DE PERILL 

COLOR DE FONS: GROC (•) 
BORDE: NEGRE (') (EN FORMA DE TRIANGLE) 
SIMBOL O TIEXT: NEGRE (•) 

Nº 

REFERENCIA 

CONTENIDO 
GRAFICO 

(•): SEGUN COORDENADAS CROMATICAS EN NORMAS UNE 1-115 
Y UNE 48-103 

B-1-1 B-1-2 B-1-3 B-1-4 

PROHIBIDO HACER FUEGO Y 
PROHIBIDO APAGAR 

PROHIBIDO FUMAR LLAMAS NO PROTEGIDAS; PROHIBIDO EL PASO A PEATONES FUEGO CON AGUA 
PROHIBIDO FUMAR 

CIGARRILLO ENCENDIDO CERILLA ENCENDIDA PERSONA CAMINANDO AGUA VERTIDA SOBRE FUEGO 

SEÑAL 

REFERENCIA 

CONTENIDO 
GRAFICO 

SEÑAL 

N' 

REFERENCIA 

CONTENIDO 

GRAFICO 

B-3-1 

B-3-7 

PELIGRO POR 0CSPREND1t,t1ENID 

DESPRENDIMIENTO EN TALUD 

SEÑAL 

B-3-2 

PRECAUCl()l,I 
PELIGRO OE IN�NOIO 

8-3-B 

PELIGRO POR MA.OUINARIA 
PESADA EN MOVIMIENTO 

MAQUINA EXUVA.OORA 

B-3-3 

PRECAUCION 
PELIGRO OE EXPLOSION 

8-3-9 

PELIGRO POR CAIOAS 
AL MISMO NIVEl. 

CAIDA AL MISMO NIVEL 

8-3-4 

PRECAUCION 
PELIGRO DE CORROSION 

UOUIDO QUE CAE cor ... A GOTA 
SOBRE UNA BARRA Y 

SOBRE UNA MANO 

B-3-10 

PEllGRO POR CAIDAS 
f,,DISTINTO NIVEL 

CAIDA A DISTINTO NIVEL 

FORMA DIMENSIONS I COLOR DE LES SENYALS D'OBLIGACIÓ 

COLOR DE FONDO: AZUL (') 

SIMBOLO O TIEXTO: BLANCO (•) 

('): SEGUN COORDENADAS CROMATICAS EN NORMAS UNE 1-115 
Y UNE 48-103 

N' 

REFERENCIA 

CONTENIDO 
GRAFICO 

SEÑAL 

N' 

REFERENCIA 

CONTENIDO 
GRAFICO 

8-2-1 

Ol3LIGACION EN GENERAL 

SIGNO DE ADMR,\CION 

tl 
8-2-6 

PROTECCION OBUGATOR1A 
DE LAS MANOS 

GUANTES DE PROTECCION 

8-2-2 8-2-3 

PROTECCION OBLIGATORIA PROTECCION OBLIGATORIA 
DE LA',1ST>. OC LAS ',1AS RESPIRATORIAS 

CABEZA PROVISTA DE CABEZ>.PROVISTA DE 
GAFAS PROTECTORAS UN APARATO RESPIRATORIO 

G • 
8-2-7 B-2-B 

PROTECCION OBL.IGJ\TORIA EUMINACION OBLIGATORIA 
DE LOS PIES DE PUNTAS 

CALZADO DE SEGURIDAD TABLON DEL OUE SE 
EXTRAE Ul>JA PUNTA 

B-1-5 B-1-6 

PROHIBIDO EL PASO A TODA 
PROHIBIDO EL PASO 

PERSONA A.cNA A LA OBRA 

PROHIBIDO El PASO PROHIBIDO El PASO A TODA 
PERSONA AJEN.4. A LA OBRA 

B-3-5 B-3-6 

?RECAUCION PRECAOOON 
PEUCRO DE INTOXICACION PELIGRO OE SACUOiOA ElEC"ffilCA 

fLECHA QO�AOA {SIMBOLO 
CALAVO'!A Y llBl,i,S CRUZ.-,o ... s N 50J6 OE LA PUBUCACiON 4176 

DE LA CEIX•UNE 20-557/1) 

B-3-11 

PELIGRO POR CAIDA DE OBJETOS PELIGRO POR CARGAS 
SUSPENDIDAS 

CARCA SUSPENDIDA 

B-2-4 B-2-5 

PROTECCION OBLIGATORIA PROTECCION OOLIGATORIA 
OC LA CABEZA DEL OIOO 

CABEZA PROVISTA DE CASCO CABEZA���CASCOS 

8o 

8-2-9 B-2-10 

USO OBUGA TORIO USO DE GAFAS 
QNTURON DE SEGURIDAD O PAHTAU.AS 

c11rn.1RON DE SEGURIDAD GAFAS Y PANTALLA 

DIMENSIONES (mrn.) 

594 420 

297 210 17 

210 

'46 105 

105 74 

DIMENSIONE:$ (mm.) 

DIMENSIONES (mm.) 

,20 

NOTAS, 

(1) SEÑAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 CON EJEMPLO GRAFICO 

(3) SEÑAL NO RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 

NOTAS: 

(1) SEÑAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 CON EJEMPLO GRAFICO 
(2) SEÑAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 SIN EJEMPLO GRAFICO 

POR NO HABER SIDO AUN ADOPTADA INTIERNACIONALMENTE 
(3) SEÑAL NO RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 

SEÑAL 

1 OBREROS 1 
Nº 

REFERENCIA SILBAR OBREROS 

CONTIENIDO LETRA S 

GRAFICO 
l.EYENOA INOICAOCIIA 

OBREROSE:N VÍA 
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SEÑALES DE PELIGRO TIPO A 

A-1 A-14 

(TAMAÑO MINIMO LADO 700mm) 

A-14a 

14b 

A-16 A-17a 

SEÑALES PRECEPTIVAS TIPO B (DIAMETRO MINIMO 600 mm.) 

o @ e
B-200 B-201 B-222 B-230 

SEÑALES OBLIGATORIAS TIPO B (DIAMETRO MINIMO 600 mm.) 

o 
B-320 B-320a B-320b 

B-320c 

SEÑALES DE PRECAUCION (NORMALES Y REFLECTANTES) 
TAMAÑO REDUCIDO MIN. 105 mm DE LADO TAMAÑO NORMAL MINIMO 420 mm DE LADO 

CAi DA DE OBJETOS PELIGRO DE EXPLOSION PELIGRO ELECTRICO 

VALLA PEATONAL 

BALIZAMIENTO 

PIQUETAS 
VALLA DIRECCIONAL 
DE OBRA 1.95 x 0.95 

E) 
B-234 

o 
B-430 

PELIGRO DE CARGAS 
SUSPENDIDAS 

DISCOS MANUALES 

SEÑALES INDICADORAS 

PUESTO DE 
PRIMEROS AUXILIOS 

(DIMENSION MINIMA 420 mm) 

EXTINTOR DE INCENDIOS 

SEÑALES DE PROHIBICION (DIMENSION MINIMA 600 mm) 

o o 0
PROHIBIDO FUMAR PROHIBIDO ENCENDER PROHIBIDO PASAR 

FUEGO 

SEÑALES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, 

USO DE CASCO 

USO DE MASCARILLA 

(TAMAÑO REDUCIDO DIAMETRO MINIMO 105 mm) 
(TAMAÑO NORMAL DIAMETRO MINIMO 300 mm) 

USO DE GUANTES 

USO DE CINTURON 
DE SEGURIDAD 

USO DE BOTAS 
DE SEGURIDAD 

ELIMINAR CLAVOS 

r-·1

C' J 

BOTIQUIN 

0 
PROHIBIDO UTILIZAR 

USO DE GAFAS 
O PANTALLA 

USO DE CASCO 
ANTI RUIDO 

TRIANGULO GIGANTE 
DE OBRA (1.75m. de lado) 

TRI PODE SUELTO HITOS DE GOMA INDEFORMABLES 
70 cm. de altura 
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GR ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS D’OBRA 
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ESTUDI AMBIENTAL 

1. RESPONSABILITATS 

El responsable de portar a terme l’aplicació del Pla de Gestió Ambiental en cada una de les obres serà el Cap 
d’Obra, sota la supervisió del la Direcció D’Obra i representants de Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de 
Terrassa. 

L’objecte del present annex descriu les activitats a realitzar relacionades amb la gestió de la Qualitat, la 
Prevenció, la gestió del residus i el Medi Ambient en general de les obres incloses en el PROJECTE DE 
MILLORES I REPARACIONS DE LA PISTA D’ATLETISME DE LA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL DE CAN 
JOFRESA de Terrassa. 

El temps d’execució previst de les obres serà de 4 mesos. En aquest període s’aniran realitzant les diferents 
actuacions, esmentades en el projecte executiu i en l’Estudi de Seguretat i Salut, en les que li serà d’aplicació 
el present annex. 

2.  RELACIÓ DELS FACTORS D’IMPACTE 

La realització de les obres comporta un impacte, en molts casos negatiu, sobre diferents factors del medi 
receptor. 

Un cop identificats aquests impactes es descriuen les alteracions detectades i es proposen l’aplicació de 
determinades mesures d’actuació, dites mesures s’han de considerar simultàniament a l’execució de l’obra amb 
l’objectiu de corregir, minimitzar i reduir la magnitud de l’alteració esmentada. 

En aquest apartat es descriuen els possibles impactes ambientals del projecte executiu. El desenvolupament 
d’aquests s’organitza segons l’afectació dels diferents medis. 

Els impactes amb més contundència sobre el medi es succeeixen durant el període d’obres, el qual serà un 
període de temps limitat. La fase d’explotació és menys incident ja que només quedarà un impacte visual i 
social dels nous equipaments o els antics equipaments rehabilitats. El factor més fràgil és l’impacte en la 
població veïnal. Un dels objectius és minimitzar l’impacte de les diferents obres a la població de la zona. 

3.  DE MESURES PREVENTIVES A INSTAL·LAR 

Es determina una sèrie de mesures preventives i/o correctores que han de permetre una minimització dels 
impactes negatius de cada una de les actuacions de l’obra.   

3.1. PROGRAMA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL DE BONES PRÀCTIQUES A L’OBRA PER A TOT EL 
PERSONAL IMPLICAT  

Per tal de poder implantar una gestió ambiental a l’obra i que aquesta funcioni és importantíssim la formació 
ambiental de la totalitat del personal que intervingui en aquesta (Cap d’Obra, encarregats, oficials i peons).  

Abans de començar, es comunicaran detalladament tots els aspectes de gestió ambiental a l’obra a tot el 
personal. Es realitzaran diferents tipus d’accions de comunicació ambiental amb tot el personal: 

1. Tot el personal de l’obra tindrà accés a una còpia del Pla de Control Ambiental  de l’Obra. 

2. Es realitzarà una sessió de formació per a  tots els treballadors.  Es disposarà del registre conforme 
s’ha fet aquesta sessió amb la signatura de les persones que l’han rebut. 

Aquesta formació ambiental haurà de tenir detallats els següents punts: Condicions de l’entorn, Gestió de 
Residus, gestió d’abocaments, Soroll i vibracions, Pols, Emmagatzematge i manipulació, consum d’aigua i 
d’energia i Emergències mediambientals.   

3.2. EMISSIONS ATMOSFÈRIQUES  
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Els efectes negatius relatius a la contaminació atmosfèrica s’agrupen fonamentalment en la producció 
d’emissions de la combustió per part de la maquinària emprada a l’obra i en la producció de pols i partícules 
durant la fase d’obres.  

Per a controlar aquesta contaminació, serà necessària l’execució d’una sèrie de mesures sobre la maquinària 
i sobre la generació de pols que es detallen a continuació:  

3.2.1.- Maquinària d’obra  

Per tal de controlar l’emissió de contaminants de la maquinària present a l’obra, des de la direcció d’obra es 
controlarà que tota la maquinària hagi passat la corresponent ITV i les diferents revisions periòdiques que li 
siguin exigides per llei, els registres que certifiquin les diferents revisions de la maquinaria hauran de trobar-se 
en l’obra a disposició de qualsevol membre de la direcció d’obra o de la propietat que ho sol·liciti.  

3.2.2.- Emissions de pols en obra  

Es prendran les mesures necessàries per reduir al mínim possible aquelles activitats que originin pols i evitar 
que es dispersin a l’atmosfera productes o materials perillosos o nocius, d’acord amb la reglamentació tècnica 
que sigui d’aplicació en cada moment. Tant en aplecs de materials com les caixes dels camions que transportin 
materials, han d’anar coberts amb lones, per evitar la producció de pols.   

Es minimitzarà en la mesura que es pugui l'emissió de pols en obra mitjançant traçats adequats de vials, regs, 
altures d'arreplegues o apantallaments naturals o artificials.   

S’evitarà en dies de vent fort les actuacions que puguin comportar gran generació de pols. Es controlarà que la 
velocitat de la maquinària sigui moderada.  

3.2.3.- Emissions acústiques  

El focus de generació pot provenir tant per part de la maquinària present en l’obra com per l’activitat dels 
treballadors que hi treballen   

L’horari de treball (treballs a la via pública) ha d’estar comprès entre les 8 i les 22 hores. Només en casos 
especials, que per la seva gravetat o urgència així ho requereixin, podrà variar-se aquest horari amb prèvia 
sol·licitud a l’Ajuntament.  

Com a mesures generals orientades a la disminució de la contaminació per soroll es proposen: 

 • Identificar les activitats potencialment contaminants per sorolls. 

• Tota la maquinària i equips d’obra disposaran del corresponent “marcatge CE” i indicació del 
nivell de potència  acústica, segons el que s’indica a l’article 11, 12 i annex Real decret 
212/2002, de 22 de febrer. 

• La totalitat de la maquinària tindrà la  ITV actualitzada, i les revisions periòdiques que siguin 
exigibles. 

• En compliment de l’estudi de seguretat, es proveirà de protectors auditius els treballadors, quan 
sigui necessari. 

• Mesurar el soroll de les diferents màquines que participen en les obres per tal de determinar 
els seus nivells sonors, sempre que hi hagi qualsevol queixa de la població veïna o que es 
consideri necessari. 

3.3. ABOCAMENTS D'AIGÜES RESIDUALS  

En principi, en aquesta obra no hi ha d’haver abocaments d’aigües residuals, sinó és per raons  accidentals.  

Es prendran com mesures generals de protecció: 

• No produir abocaments de cap tipus d’olis o combustibles de maquinària. 
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• S’utilitzaran les rutes i accessos establerts, per a evitar el pas continuat d’aquests en les zones 
crítiques. 

•  Cadascun dels punts d'abocament d'aigües residuals de l'obra (en el cas de que n’hi hagin), 
hauran de comptar amb la corresponent autorització d'abocament, excepte exempció expressa de 
l’Ajuntament de Terrassa. 

3.3.1 Aigües resultants de la neteja de cisternes de formigó o similar  

En el cas que l’obra requereix de la utilització de formigó, en cap cas es realitzaran les neteges de cisternes de 
formigó o similar en els límits de l’obra. Serà responsabilitat de l’empresa subministradora de formigó la neteja 
dels camió formigonera  

3.3.2 Aigües sanitàries procedents d’instal·lacions provisionals  

Les característiques de l’obra no contempla la instal·lació d’equipaments provisionals que puguin generar 
aigües sanitàries.  

3.4. AFECCIONS AL SÒL I A L’ENTORN URBÀ  

Una singularitat de les obres, és el fet que en alguns dels casos es treballa sobre el sòl que no es troba asfaltat, 
ni cimentat, cosa que fa que es puguin produir abocaments de tot tipus de residus directament al sòl, per tant, 
és bàsic evitar aquests abocaments i, en cas que es produeixin, definir les pautes adequades per reutilitzar-los 
o valoritzar-los, o, si no és possible, gestionar-los amb gestors autoritzats per l’Agència de Residus de 
Catalunya.  

3.4.1 Compactació per trànsit de vehicles  

Es produeix com a conseqüència del trànsit dels vehicles i la maquinària de l’obra en zones alienes al projecte. 
Principalment en aquelles activitats de l’obra que impliquen ocupació temporal del sòl o en freqüentació de 
determinades zones.  

Per tal d’evitar la compactació del sòl s’ha d’adequar els circuits de pas de vehicles, de les zones 
d’emmagatzematge i instal·lació d’infraestructures.   

3.4.2 Protecció de la capa vegetal del sòl  

No es preveu l’afectació de la capa vegetal del sòl.   

3.4.3 Vessaments derivats de neteges de maquinària i vehicles  

La obra no és el lloc on realitzar la neteja dels vehicles. Serà responsabilitat de l’empresa constructora, la neteja 
dels vehicles en zones que estiguin degudament condicionats de forma que no provoquin una contaminació del 
medi.  

3.4.4 Ocupació de voreres  

En principi no es preveu cap ocupació de cap vorera propera a l’àmbit de l’obra. En el cas que es requerís una 
ocupació de voreres, aquestes s’hauran de senyalitzar, instal·lar tanques i il·luminar (si és necessari) les zones 
ocupades, i protegir les espècies vegetals que es puguin veure afectades.  

3.4.5 Enfangament de calçades i voreres  

En el cas que es prevegi que la maquinària utilitzada en l’obra pugui embrutar els vials d’accés, es programarà 
la neteja d’aquesta.   

3.4.6 Desviaments o talls de vies  

Sempre que sigui necessari un desviament o tall de vies, haurà sol·licitar-se a l’Ajuntament de Terrassa.  

3.4.7 Protecció d’elements vegetals significatius  
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NO està prevista cap actuació on la vegetació de les zones es pugui veure afectada.   

Malgrat tot, en cas que es trobessin en l’entorn de les elements vegetals significatius dels quals s’ha de garantir 
la seva preservació, s’haurà de tenir cura durant el temps que duri l’obra. Sigui quina sigui la situació aquests 
elements seran significatius, bé per aspectes simbòlics de la població o bé per aspectes legislatius.   

3.4.8 Abocament accidental en voreres  

Olis procedents d’abocaments accidentals a l’obra (potencial)   

Es produeix en cas de pèrdua accidental per part de maquinària sobre sòl no protegit. Per tal de minimitzar els 
seus aspectes negatius, es recomana: 

 • Incorporar aquest aspecte en la formació mediambiental dels treballadors 

 • Tenir la maquinària en perfecte estat de manteniment. 

 • Inspeccionar diàriament la maquinària. 

 • En cas que es produeixin abocaments accidentals s’ha de sanejar el terreny i s’han de retirar   
els residus especials mitjançant un gestor autoritzat. 

• Els manteniments i les reparacions de maquinària no es realitzaren en cap cas en la pròpia 
obra. 

3.4.9 Abocament accidental de gasoil a l’obra (potencial)  

Es produeix com a conseqüència de fuites en la maquinària de l’obra. Per tal de minimitzar els seus aspectes 
negatius, es recomana: 

• Incorporar aquest aspecte en la formació mediambiental dels treballadors de l’obra perquè 
evitin aquest tipus d’abocaments. 

• En cas que es produeixin abocaments accidentals sobre el sòl, s’ha de  sanejar el terreny i 
s’han de retirar els residus especials mitjançant un gestor autoritzat. 

3.4.10 Afectació a la mobilitat de l’entorn  

Es produeix per la presència de maquinaria a l’obra i als entorns d’aquesta. En principi no es preveu l’afectació 
a cap vorera ni el tancament de cap carrer, en el cas que s’hagués de produir per algun fet puntual, es 
senyalitzarà amb cartells visibles per la població on es senyalitzarà l’entrada i sortida de maquinaria i els 
diferents accessos a l’obra així com informació general de les dades de l’obra, complint en tot moment la 
senyalització detallada a l’Estudi de Seguretat. Durant l’obra s’anirà comunicant amb la deguda senyalització 
les diferents actuacions que es realitzin a aquesta que puguin influir en la mobilitat dels veïns.  

3.5. ESTALVI I CONTROL DE CONSUM DE RECURSOS  

Els recursos que cal gestionar amb més cura a les obres des d’un punt de vista mediambiental són: l’aigua, 
l’electricitat i el combustibles. Durant l'execució de l'obra se seguiran unes pautes generals amb la finalitat de 
reduir els consums d’aquests recursos.  

Per l’estalvi de l’aigua i l’electricitat de l’obra, es compta amb la formació ambiental donada a la totalitat dels 
treballadors. En el cas del combustible es recomana parar la màquina en operacions relacionades amb l’ús de 
maquinària, en períodes d’espera i, en general, sempre que sigui possible, assegurar el correcte estat de 
manteniment de la maquinària, potenciar l’ús de màquines amb catalitzadors de tres vies, adquirir màquines i 
vehicles de baix consum  

3.5.1 Reutilització dels materials d’obra 

Aquells materials que no puguin ser reutilitzats seran duts a abocador autoritzat segons la legislació vigent, 
comprovant que es disposa de les llicències i permisos corresponents per a la realització de dits abocaments.   
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Les mesures que es disposaran per a que es porti a terme per a realitzar una adequada gestió de les terres i 
materials d’obra són fonamentalment les següents:   

• Abocar de forma controlada les terres sobrants no reutilitzables, utilitzant zones d’abocament 
controlades i amb les degudes autoritzacions i llicències d’abocament. 

3.5.2 Compra de materials de construcció ambientalment correctes: criteris d’elecció de materials. 

El tipus de material més adient per a una determinada aplicació depèn de factors diversos (clima, entorn, etc).  

Els materials que disposen d’una etiqueta ecològica  atorgada per una institució independent i de reconegut 
prestigi, garanteixen un bon comportament ambiental. Igualment, les empreses que disposen de la certificació 
ISO 14001 i EMAS garanteixen una millora ambiental continuada en els seus processos.   

Es seguiran els següents criteris alhora d’escollir els proveïdors i materials a utilitzar: 

 • Escollir materials durables i de baix manteniment. 

• Disposar d’informació àmplia i precisa de les condicions més adients de col·locació i utilització 
dels materials per treure’n les màximes prestacions. 

• Exigència als proveïdors de la informació necessària sobre les  característiques dels materials 
i llur composició, garantia, distintius de medi ambient, qualitat i plans de manteniment. 

• Donar prioritat a materials simples, d’un sol component i fàcils de muntar i desmuntar per 
permetre’n un nou ús o reciclar-los amb facilitat. 

• Incorporar materials estàndards ja que faciliten la seva utilització, així com la seva reposició i 
reparació. 

• Donar prioritat a la compra de materials a subministradors propers a l’obra per tal d’afavorir la 
reducció de consum de combustible i emissions associades al transport de mercaderies. 

 • Exigir al fabricant el subministrament de productes que disposin del marcatge CE. 

• Escollir materials i productes ecològics amb certificacions o distintius que garanteixin una millor 
incidència ambiental. 

• Planificar les quantitats de productes que cal comprar i ajustar-les a l’ús final segons els 
amidaments i l’experiència. (Evitar els excedents) 

• Donar preferència a aquells proveïdors que informen l’usuari de les característiques que els 
componen i del percentatge de material reciclat que incorporen. 

• Donar preferència a aquells proveïdors que es responsabilitzen de la gestió dels seus 
productes. 

• Donar preferència a aquells proveïdors que envasen els seus productes amb sistemes 
d’embalatge que tendeixen a minimitzar els residus o que utilitzen recipients fabricats amb 
materials reciclats, biodegradables, retornables, reutilitzables, etc. 

3.6. EMMAGATZEMATGE DE MATERIALS A L’OBRA 

 Es preveu que l’emmagatzematge en obra sigui mínim. 

•  Cal planificar l’execució de les compres de manera que l’estoc de material a l’obra sigui el mínim 
possible i assegurar la seva posada en obra al mes aviat possible. 

• Habilitar una o diverses zones per a l’emmagatzematge en funció dels diferents materials que 
s’utilitzin a l’obra i l’espai d’aquesta. 
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•  És important preveure amb el temps suficient la zones d’emmagatzematge i tenir em compte 
que és molt probable que aquestes zones puguin variar com a conseqüència de la dinàmica de 
l’obra. 

 

Aquestes zones tindran en compte: 

• Definir les zones d’aplec de materials a prop de la zona de col·locació d’aquests sempre i quan 
sigui possible. 

 • S’ha d’evitar habilitar zones d’emmagatzematge en aquells indrets amb   
  vent fort i molt fort. 

 • S’ha d’evitar habilitar zones d’emmagatzematge en aquells indrets amb   
  trànsit intens. 

 • L’emmagatzematge dels materials perillosos ha d’estar sota coberta, en   
  zones de poc tràfic per evitar cops i sobre superfícies impermeables. 

El responsable de l’emmagatzematge dels materials ha de realitzar inspeccions periòdiques per assegurar que 
els materials estiguin endreçats i al dia. Tasques: 

• Col·locar cartells indicatius per al coneixement dels operaris amb la senyalització de les zones 
d’emmagatzematge dels materials (zona de materials perillosos, zona de materials fràgils, etc.). 

 • Emmagatzemar i transportar els materials respectant les indicacions del   
  fabricant (límit d’apilament, materials fràgils, etc.). 

 • Cobrir els materials que es podem malmetre en cas de pluja i tapar-los  amb plàstics, etc. 

 • L’emmagatzematge d’armadures o elements metàl·lics s’ha de realitzar   
  sobre bases de fusta que impedeixin el seu contacte amb el terra. 

• L’emmagatzematge de les peces de petites dimensions han d’estar en  caixes o similar, de 
manera que s’evitin pèrdues, costos i afeccions innecessàries. 

• L’emmagatzematge dels dipòsits de gasoil i d’altres líquids considerats  perillosos han d’estar 
sobre cubetes o sobre superfícies impermeables per evitar el contacte amb el sòl i poder 
recuperar el producte en cas de vessaments accidentals. 

• L’emmagatzematge de materials pulverulents ha protegit mitjançant veles o lones o bé protegit 
per sitges d’abassegament. 

• Donar les instruccions necessàries a l’operari/s segons les indicacions  anteriors de manera 
que els treballadors coneguin quines són les diferents zones d’emmagatzematge, quins 
materials s’hi ha d’emmagatzemar en cada una d’elles, criteris a complir, etc. 

3.7. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS  

El contractista ha de presentar un pla de gestió de residus.  En aquest apartat hi ha una estimació del volum de 
cada tipologia de residus que es poden generar en cada una de les actuacions previstes en el present projecte,  
diferenciant per actuacions en cada un dels districtes.  

3.7.1 Gestió dels residus  

Per planificar una correcta gestió dels residus, s’aplicarà sempre que sigui possible l’ordre de prioritats següent: 
prevenir, reduir, reutilitzar, reciclar.   

Classificació dels residus: 
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a) RESIDU INERTS:  Son aquells que no presenten cap risc de pol·lució de les aigües, dels sòls i de l’aire. 
En general son constituïts per elements minerals estables o inerts, en el sentit que no son corrosius, irritants, 
inflamables, tòxics, reactius etc. En definitiva son plenament compatibles amb el medi ambient. Els principals 
materials que formen els residus de construcció son d’origen petri i dons, inerts. Poden ser reutilitzats a la pròpia 
obra o reciclats en centrals d’àrids mitjançant un senzill procés mecànic de emmatxucament. 

b) RESIDU NO ESPECIAL o residu banal: Son aquells que per la seva naturalesa, poden ser tractats o 
emmagatzemats a les mateixes instal·lacions que els residus domèstics. Aquesta característica els diferencia 
clarament dels residus inerts i dels que són potencialment perillosos, perquè determina les seves possibilitats 
de reciclatge. De fet, son reciclats en instal·lacions industrials juntament amb altres residus i poden ser utilitzats 
novament formant part de materials específics de la construcció o altres productes de la industria en general. 

c) RESIDU ESPECIAL: Existeixen residus de la construcció i que són formats per materials amb 
determinades característiques que els fan especialment perillosos i que poden ser considerats com a residus 
especials. 

Son potencialment perillosos els residus que contenen substàncies inflamables, tòxiques, corrosives, irritants, 
cancerígenes i que provoquen reaccions nocives en contacte amb altres minerals, Aquest residus requereixen 
un tractament especial amb el fi d’aïllar-los i de facilitar-ne el tractament específic o la deposició controlada. 

Durant la realització de les diferents actuacions objecte del present projecte, no es preveu la generació de 
residus especials, En el cas que es generessin la seva gestió s’hauria de realitzar segons es detalla en el 
present annex.   

Els apilaments de residus o contenidors se senyalitzen mitjançant panells amb pictogrames característics, per 
a facilitar la seva identificació.   

Dins la gestió dels residus que es poden generar a l'obra es distingeixen entre els residus perillosos, olis usats, 
residus urbans, i residus inerts.   

Poden aparèixer altres tipus de residus en l’obra, en el punt 6.7.9 s’adjunta una taula on es descriuen la totalitat 
de la tipologia de residus que es considera que es poden arribar a generar, en el cas que apareguessin nous 
residus no detallats en la citada taula, hauran de ser classificats amb el seu codi CER i gestionat segons les 
directrius de l’agència de residus de Catalunya.  

3.7.2 Residus de construcció i demolició:  

Els residus de construcció i demolició, es segregaran en la obra, en contenidors o abassegaments separatius.  

Totes les restes de runa i terra que no siguin aprofitables per la realització de l’obra seran portades a un gestor 
autoritzat per un transportista de residus autoritzat. En la gestió post-obra dels residus, sempre es prioritzarà el 
reciclatge i la valorització, abans que la deposició.    

3.7.3 Residus urbans:  

Els residus provinents dels embalatges dels materials de construcció: paper- cartró, plàstic, etc. Aquests residus 
es segregaran en contenidors específics. En condicions normals de volum i característiques es retiraran a través 
dels serveis municipals de recollida, per al que s'utilitzaran els recipients corresponents que autoritzi o disposi 
l'Ajuntament. En el cas que, bé per les quantitats com per les característiques o localització de l'obra, no es 
retirin pels sistemes habituals, se sol·licitarà a l'Ajuntament un contenidor apropiat i la seva retirada quan es 
trobi ple o bé, es procedirà a través d’un transportista autoritzat, perquè els traslladi a un gestor autoritzat.  

3.7.4 Residus perillosos:  

No es preveu la generació de residus perillosos de forma normal en aquesta obra.  

A l'interior de l'obra s'habilitarà una zona per a l'emmagatzemament temporal dels residus perillosos generats 
(aquest emmagatzemament no excedirà mai de sis mesos, tal com estableix la legislació). En aquesta zona 
s'evitarà el contacte directe dels bidons o contenidors amb el sòl nu, mitjançant una solera de formigó, safata 
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de protecció del sòl o un altre dispositiu, d'aquesta manera en cas de ruptura del recipient, fuga o vessament 
s'evitarà la contaminació del sòl. En la mesura que sigui possible aquest emmagatzemament s'efectuarà sota 
teulada o s'evitarà mitjançant tapes hermètiques que la pluja pugui penetrar a l'interior dels bidons i contenidors. 
Aquests envasos i contenidors han d'evitar pèrdues de contingut i estar realitzats amb materials resistents i no 
susceptibles de ser atacats pel residu que contenen.  

Tots els residus es trobaran convenientment etiquetats amb una etiqueta com a mínim de 10 x 10 cm que 
contindrà dades com: nom, direcció i telèfon del centre de treball, data d’envasament i natura dels riscos 
mitjançant pictograma corresponent en negre sobre fons groc-taronja.  

Se seleccionarà un Gestor autoritzat per l’Agència de Residus de Catalunya, al qual se li enviarà una “Sol·licitud 
d'admissió de residu” per a cadascun dels residus. Se sol·licitarà contestació per escrit per part del gestor que 
de ser positiva suposarà el “Fitxa d'Acceptació” del residu. Aquest document es conservarà durant 5 anys, i que 
s’adjuntarà a l’informe final de l’obra.  

Per a la retirada del residu per part del gestor es reomplirà el “Full de Seguiment de residus perillosos” el format 
del qual és subministrat per l’Agència de Residus de Catalunya .. En el moment de la retirada es comprovarà 
que tant el transportista com el vehicle estan autoritzats per al transport de mercaderies perilloses per carretera. 

3.7.5 Olis usats:  

No es preveu la generació d’olis usats de forma normal en aquesta obra.  

En cas de que se’n generin, s’intentarà enretirar desprès de la jornada, i en el cas que no fos possible, s'establirà 
un lloc específic dins el magatzem de residus tòxics i perillosos per al seu emmagatzematge.  

3.7.6 Senyalització dels residus.  

Una vegada que es coneix l’existència i generació dels diferents residus i s’ha classificat en perillosos i no 
perillosos, aquests s’han d’envasar, emmagatzemar i etiquetar adequadament. La correcta segregació dels 
residus tant perillosos com no perillosos és un dels punts fonamentals per realitzar una bona gestió.  

Els diferents contenidors dels residus hauran d’estar degudament senyalitzats. 

 Residu inert: residus admesos la ceràmica, el formigó, les pedres, etc. amb   codis CER 
170107, 170504 (codis admesos en els dipòsits de terres i    runes) 

 Residu no especial: residus admesos la fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró- guix., etc. amb 
codis CER 170201, 170407, 150101, 170203, 170401 (codis  de  residus no especials) 

Aquest símbol identifica els residus no especials barrejats, en el cas que es realitzi una separació més selectiva 
hem d’utilitzar el cartell específic per cada tipus de residu com poden ser: 

       

 Fusta  Paper i cartró Cables elèctrics Plàstics 

Residus especials: Aquest símbol identifica als residus especials de forma genèrica i pot servir per 
senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus especials. No obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir 
en compte els símbols de perillositat a cadascun i senyalitzar els envasos corresponents d’acord amb la 
legislació vigent. 
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3.7.7 Bones pràctiques en la gestió de residus a l’obra: 

 • Destinar un espai en el recinte de l’obra per  a la correcta classificació dels   
  residus. 

 • Fer una correcta classificació dels residus per tal d’afavorir-ne el reciclatge   
  posterior. 

• Distribuir petits contenidors per les zones de treball amb l’objectiu de facilitar la segregació dels 
diferents tipus de residus. 

• Senyalitzar convenientment els contenidors en funció del tipus de residu que puguin admetre. 

• Formar els treballadors i les subcontractes  perquè col·loquin els residus en el contenidor 
corresponent (segons el tipus de residu, si se’n preveu o no el reciclatge, etc.) i controlar 
periòdicament si la classificació es fa d’acord amb les instruccions. 

• Preservar els productes o materials que siguin reutilitzables o reciclables que es puguin generar 
en l’obra. 

• Registrar les quantitats i característiques dels residus que es transporten des dels contenidors 
fins als gestors autoritzats. 

• Guardar els albarans de transmissió de residus (tant especials com no  especials) i de 
qualsevol altre document que justifiqui que el residu s’ha gestionat correctament mitjançant un 
gestor autoritzat (ja s’hagi destinat a abocador, a reciclatge o a plantes de transferència, etc.). 
En l’informe final d’obra s’hauran d’adjuntar tant la relació de residus generats (quantificat en 
pes o en volum), com la totalitat dels albarans i fulls de seguiment derivats de l’obra.  

3.7.8 Previsió de generació de residus per activitats de l'obra:  

A continuació es fa una previsió de la tipologia de residu que es preveu es puguin generar durant la realització 
de les diferents actuacions. El contractista haurà de quantificar la generació d’aquest i classificar-los per 
tipologia segons el codi CER.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Àrea de Serveis Generals i Govern Obert 
                                                   Patrimoni i Manteniment 

 

 

Plaça Didó 5  08221 Terrassa   Tel. 93 739 70 00      Fax 93 739 70 56     www.terrassa.cat 

 

3.7.9 Càlcul del Volum de residus per cada una de les actuacions: 

            
 

           

 
   Residus de rehabilitació (construcció)        (superfície d'obra nova equivalent,  per al 
càlcul de residus)   

            

 superfície de reforma o rehabilitació 7007,00 m2   
     

 
   

        
 Tipus de rehabilitació 

 
Percentatge aproximat del pressupost 
corresponent a l'enderroc de la rehabilitació  
respecte el pressupost d'execució de la 
rehabilitació en %           ( 20% màxim) 

 
Rehabilitació 
integral   

0,9 
 

 Reforma afectant elements estructurals 0,7  

 
Reforma no afectant elements 
estructurals 

0,5 
    

 

 
20,00 % 

 
Reforma poca 
entitat   

0,3 
    

 

 

  

 

  

0,3 

 
superfície d'obra nova 

equivalent  700,70 m
2 

          
 

           

    Residus de rehabilitació (construcció) 

              

 
Superfície 
equivalent 700,70 m2          

              

    Pes  
Pes 

residus  

Volum 
aparen

t    
Volum 
aparent   

    
(tones/m2

)  (tones)  (m3/m2)   (m3)   

    sobrants d'execució 0,0859   
59,303

6   0,0896     
61,848

1   

 obra de fàbrica  0,0366  
25,295

8  0,0407   
28,103

4   

 formigó  0,0365  
25,178

4  0,0261   
17,987

5   
 petris  0,0079  5,4273  0,0118   8,1479   
 guixos  0,0039  2,7116  0,0097   6,7117   
 altres  0,0010  0,6905  0,0013   0,8977   
              

    embalatges   0,0043   2,9464   0,0285     
19,700

0   
 fustes  0,0012  0,8334  0,0045   3,1073   
 plàstics  0,0016  1,0910  0,0104   7,1467   
 paper i cartró  0,0008  0,5731  0,0119   8,2031   
 metalls  0,0007  0,4488  0,0018   1,2429   
              

 
  Residu  de rehabilitació ( 
construcció )  0,090152   63,17 t 0,1181     82,75 

m
3 

 

No es preveu la generació de residus especials, en el cas que es generessin la seva gestió s’hauria de realitzar 
segons s’ha detallat en el present annex.  
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3.7.10 Operacions de gestió de residus:  

L’obra te dos tipus de gestió de residus, la gestió dins de l’obra i fora de l’obra.  

Gestió de residus Interna a l’obra: 

La segregació inicial, és a dir interna d’obra, es farà per RESIDUS INERTS I RESIDUS NO ESPECIALS.   

Una vegada que es coneix l’existència i generació dels diferents residus i s’ha classificat en perillosos i no 
perillosos, aquests s’han d’envasar, emmagatzemar i etiquetar adequadament. La correcta segregació dels 
residus tant perillosos com no perillosos és un dels punts fonamentals per realitzar una bona gestió.  

Gestió de residus Externa a l’obra:  

El constructor haurà de fer constar en el PLA DE GESTIÓ de residus, la instal·lació de destí, amb la relació 
esperada de  volums i pesos relacionada en aquest expedient, i haurà d’aportar certificació acreditativa de 
especificant , ames del la tipologia de residu gestionada, el productor, el número de llicencia, i quantitat, en el 
cas de tractar-se d’un gestor de recollida, magatzematge, transferència o transport haurà de transmetre al 
posseïdor o al gesto que li entrega el residus  els certificats de l’operació de valorització o d’eliminació que foren 
sotmesos els residus.  

En el cas de que durant el procés d’inspecció, la Direcció d’obra trobes a l’edificació residus especials hauran 
de ser tractats específicament i assenyalant el destí, dades dels gestors de les instal·lacions de valorització, 
separació, transferència o dipòsits controlats.   

Es facilita la pàgina web de l’ Agencia de Residus de Catalunya, www.arc-cat.net.  

Pels residus més rellevants de l’obra, sense detriment de qualsevol altre gestor autoritzat per l’agència de 
residus.  

3.7.11 Responsabilitats referents a la gestió de residus:  

RESPONSABILITATS DEL DIRECTOR D'OBRA 

Serà responsabilitat del Director d'Obra el fet de: 

- Que es minimitzi i es redueixi les quantitats de matèries primeres que s’utilitzin  i dels residus 
que s'originin. 

Haurà de preveure la quantitat de materials que necessitem per a ('execució de I' obra. Un excés de materials, 
comporta un augment en la generació deis residus. També cal preveure l’abassegament de materials fora de 
zones de trànsit de I' obra, de forma que hi romanguin ben embalats i protegits fins al moment de la utilització, 
amb la finalitat d'evitar residus procedents del trencament de peces. 

- Que els residus que s’originin han de ser gestionats de la manera més eficaç per a la seva 
valorització. 

Haurà de controlar que s'apliqui les especificacions incloses en el present Estudi de Gestió de Residus. 
Controlant la forma de valorització dels residus, si seran reutilitzats, reciclats o si es realitzarà una valorització 
energètica. L'objectiu és poder disposar els mitjans i treballs necessaris perquè els residus resultants estiguin 
en les millors condicions per a la seva valorització. 

- Fomentar la classificació deis residus que es produeixen de manera que sigui més fàcil la seva 
valorització i gestió al dipòsit controlat. 

La recollida selectiva deis residus és tan útil per facilitar la seva valorització com per millorar-ne la gestió al 
dipòsit controlat. Els residus, un cop classificats, poden ser enviats a gestors especialitzats en el reciclatge o 
deposició de cadascun. Evitant, així, transports innecessaris, perquè els residus siguin excessivament 
heterogenis o perquè continguin materials no admesos pel dipòsit controlat o la planta de valorització. 
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- Elaborar criteris i recomanacions especifiques per a la millora de la gestió. 

No es podrà realitzar una gestió de residus eficaç si no es coneixen les millors possibilitats per a la gestió. Es 
tracta, per tant, d'analitzar les condicions tècniques necessàries i, abans de començar els treballs, definir -
preferiblement per escrit- un conjunt de pràctiques per a una bona gestió de l’ obra, i que el personal haurà 
d'acomplir durant l'execució dels treballs. 

- Planificar l’obra tenint en compte les expectatives de generació de residus i de la seva eventual 
minimització o reutilització. 

Haurà d'identificar, en cadascuna de les fases de I' obra, les quantitats i característiques dels residus que 
s'originaran en el procés d'execució, amb la finalitat de fer-ne una previsió dels mètodes adequats per a la 
minimització o reutilització i de les millors alternatives per a la deposició. 

- Disposar d'un directori deis compradors de residus, i recicladors més propers. 

La informació sobre les empreses de serveis i industrials dedicades a la gestió és una base imprescindible per 
planificar una gestió eficaç. En el present Estudi  de Gestió, es proposen diferents gestors de residus que poden 
gestionar els residus generats en I' obra, malgrat aquesta llista, el cap d'obra pot contractar qualsevol altres 
gestor sempre i quan estigui autoritzat per l'agencia de residus. 

- Que el personal de I' obra que participa en la gestió deis residus ha de tenir una formació 
suficient sobre els aspectes administratius necessaris. 

El personal ha de rebre la formació necessària per ser capaç d'omplir comunicats de transferència de residus 
al transportista (apreciar quantitats i característiques deis residus), verificar la qualificació deis transportistes i 
supervisar que els residus no siguin manipulats de manera que es barregin amb d'altres que haurien de ser 
dipositats en dipòsits especials. 

- Reduir el volum deis residus per tal de reportar un estalvi en el cost de la seva gestió 

Cal tenir en compte que quan s'originen residus, també es produeixen altres costos directes , com els 
d'emmagatzematge a I'obra , càrrega i transport; així mateix es generen altres costos indirectes, els dels nous 
materials que ocuparan el lloc dels residus que haurem pogut reciclar a la pròpia obra; d'altra banda, la posada 
a l’ obra d'aquests materials donarà lloc a nous residus. 

- Que els contractes de subministrament de materials Incloguin un apartat en què es defineixi 
clarament que el subministrador deis materials I productes de I'obra es farà càrrec dels 
embalatges en que es transporten fins I'obra. 

Es tracta de fer responsable de la gestió el qui origina el residu, per tal que faci el possible per minimitzar la 
generació d'aquest. 

- Fer acomplir els contractes amb els subministradors de materials dels subcontractistes de 
l’obra. 

A més de fer acomplir les normes i ordres dictades a l'obra, també s'han d'acomplir totes aquelles condicions 
tècniques que formen part del contracte de subministrament i execució dels treballs i que han estat redactades 
expressament per a la millora de la gestió dels residus. 

- Que en signar els contractes d'obra amb els subcontractistes, haurà de tenir en compte. 

a) La delimitació del volum màxim de residus que es poden generar en cada activitat. 

b) L'establiment de les penalitzacions econòmiques que s'aplicaran en el cas de superar els volums 
previstos. 
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c) La responsabilitat deis subcontractistes en relació amb la minimització i classificació dels residus que 
produeixen (fins i tot, si calgués, amb sacs específics per a cada un d'aquests residus) . 

d) La convocatòria regular de reunions amb els subcontractistes per coordinar la gestió dels residus. 

- Que en la classificació deis residus que habitualment es produeixen en obra es tingui en compte: 

Que l'equipament mínim serà formal almenys per dos contenidors I un dipòsit per als líquids i envasos de residus 
potencialment perillosos (en cap cas es podrà emmagatzemar conjuntament productes que puguin generar una 
reacció violenta si entren en contacte) . Un contenidor acollirà els residus petris (majoritaris en I' execució de I' 
obra) i en un altre contenidor emmagatzemarem residus banals (papers, metalls, plàstics, etc.) 

- Que els contenidors, sacs, dipòsits i tots els altres recipients d’ emmagatzematge i transport 
dels diversos residus han de estar etiquetades degudament. 

Els residus han de ser fàcilment identificables per als qui hi treballen i per a tot el personal de I'obra, 
conseqüentment els recipients que els contenen han d'anar etiquetats, descrivint amb claredat la classe i les 
característiques dels residus. Aquestes etiquetes tindran la grandària i disposició adequades, de forma que 
siguin visibles, intel·ligibles i duradores, això és, capaces de suportar el deteriorament dels agents atmosfèrics  
i el pas del temps. 

RESPONSABILITATS DE L'ENCARREGAT D'OBRA 

Serà responsabilitat de l’Encarregat d’Obra el fet de:  

Assegurar que tots els que intervenen a I'obra coneixen les seves obligacions en relació amb els residus 
i que acompleixen les normes I ordres dictades per la direcció tècnica.  

Cal donar a conèixer  les obligacions i responsabilitats de cadascun dels qui intervenen en la gestió dels residus, 
mitjançant  la difusió de les normes I les ordres dictades per la direcció tècnica de I'obra. Així mateix, l'acció de 
l’encarregat no ha de limitar-se solament a transmetre aquesta informació, sinó que a més n'ha de vetllar per I' 
estricte compliment.  

Fomentar en el personal de I'obra I' interès per reduir I' ús de recursos utilitzats i els volums de residus 
originals.  

Cal explicar als qui intervenen a I'obra els avantatges mediambientals d'una bona practica, això és, una practica 
que redueixi els recursos utilitzats i els residus generats. Ens consta que aquesta sensibilització és un dels 
motors més eficaços  per assolir una construcció sostenible. Això de banda, la gestió dels residus de I'obra és 
un objectiu obert a les aportacions de tots els qui hi treballen, raó per la qual convé fomentar una participació 
activa en forma de propostes o suggeriments de millores per part de tothom, més enllà de la simple acció 
passiva de I' acompliment de les normes i ordres dictades. 

Incentivar les aplicacions a la pròpia obra dels residus que genera. 

La manera més eficaç  de reduir el volum de residus és fomentar les aplicacions a la pròpia obra.  

La direcció tècnica de l’ obra ha de tenir sempre coneixement d'aquestes aplicacions no previstes en el projecte 
, perquè poden suposar variacions en les prestacions de les solucions constructives.  

Cal preveure una zona protegida per a I' abassegament de materials, a  l’empara d'accions que els 
poguessin inutilitzar.  

En el solar on actuarem , caldrà reservar-hi  un espai per a l’emmagatzematge dels materials que arriben o 
surten a I’obra. Aquest espai estarà situat de manera que quedi resguardat del tràfec de I'obra i altres treballs 
que poden fer malbé els materials; es tracta d'impedir que el seu trencament els converteixi en residus abans 
de ser utilitzats.  
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En aquest sentit, és convenient protegir els contenidors, sacs, etc. del mal ús que els particulars en poden fer, 
sobretot durant els caps de setmana. Cal impedir que aquests contenidors s'omplin de mobiliari vell i altres 
residus perquè, barrejats així, els de I'obra seran de difícil gestió. 

Disposar els contenidors més adequats per a cada tipus de residus. 

A l'obra es produeixen residus de naturalesa diferent, de manera que les possibilitats de gestió són diferents: 
plantes de valorització, dipòsits controlats i la pròpia reutilització o reciclatge a I'obra. En definitiva, no solament 
es tracta de realitzar una separació selectiva dels residus, sinó també un emmagatzematge selectiu deis 
residus, segons la seva naturalesa 

Controlar el moviment dels residus de manera que no en quedin restes descontrolades. 

Els residus sobrers d'execució es produeixen a I'obra de forma dispersa. En efecte, generem els residus allà 
on executem els treballs i, doncs, han de ser transportats fins a un lloc d'emmagatzematge. Aquest recorregut 
ha de ser planificat perquè es produeixin les menors pèrdues possibles , atès que els residus abocats de forma 
descontrolada acaben, innecessàriament barrejats, a dipòsit controlat.  

Sempre que sigui possible, els materials i productes que arriben a l’obra han de ser desembalats en un lloc 
prèviament definit, molt pròxim a la zona d'abassegament de residus classificats . D'aquesta manera el residu 
s’originarà en el mateix lloc on s’emmagatzemarà selectivament. 

Vigilar que els residus líquids i orgànics no es mesclin els uns amb els altres i en resultin contaminats. 

Cal impedir que els residus es mesclin entre si, perquè la mescla de certs residus líquids i altres que contenen 
matèria orgànica pot originar que tots els altres en resultin contaminats. La facilitat amb què els residus líquids 
són vessats, els fa particularment perillosos. 

Evitar la producció de pols causada per la manca de previsió d'una bona practica amb els materials que 
arriben a l’obra en forma de pols. 

Hi ha materials, com els ciments, guixos i cales que arriben a I'obra en forma de pols. Una manipulació poc 
acurada d'aquests materials produeix pols que, en determinades concentracions en I' aire, pot afectar la salut 
laboral del personal de l’obra, i molestar a la població veïna. 

Portar un registre de cada contenidor que surt de l’obra. 

El control dels residus que es produeixen a l’obra comença per la seva caracterització i acaba amb la 
comprovació en sortir de l’obra. En aquest sentit, és indispensable portar un control de la naturalesa i les 
quantitats de residus que s'hi produeixen. 

Controlar el consum d'aigua i d'energia elèctrica. 

L'aigua i l' energia també son recursos que formen part de l’ obra. Sense ells no la podríem executar i, per tant, 
el seu consum és susceptible de ser minimitzat. 

RESPONSABILlTATS DE LES EMPRESES SUBCONTRACTADES  

Serà responsabilitat de les empreses subcontractades el fet de: 

Assumir els residus d'embalatge i sobrants deis materials i els productes que posen en obra . 

El productor o el posseïdor deis residus se n’haurà de fer càrrec. És el màxim responsable de la seva gestió. 

Conèixer i acomplir les obligacions referides als residus i les normes i ordres dictades per la direcció 
tècnica. 

L'activitat d'una empresa contractada per executar una determinada part de I'obra s'ha de dur a terme sempre 
de manera coherent amb les normes i les ordres dictades per la direcció tècnica i coordinada amb l’encarregat 
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de l’obra. Així mateix, s'acompliran aquelles condicions tècniques que formen part del contracte de 
subministrament i execució dels treballs que han estat redactats amb aquesta finalitat. 

Preveure el volum màxim de residus que es poden generar en la seva activitat, amb la finalitat de 
minimitzar-los i classificar-los de forma adequada. 

Durant l'obra, s’haurà de fer una avaluació aproximada del volum de residus que s'hi originaran, en el Programa 
de gestió de residus de la construcció a Catalunya 2001-2006 Revisió pel període 2004-2006 es trobaran 
diferents eines per poder estimar-ho, de manera preferent haurà d'intentar minimitzar-los, o, com a mínim, 
preveure els mitjans necessaris (contenidors, sacs, etc.) per a una gestió adequada.  

Proposar, al tècnic que projecta I'obra I a la seva direcció tècnica, solucions per millorar les possibilitats 
de reducció, reutilització o reciclatge dels mitjans de construcció i dels sobrants. 

La millora de la gestió deis residus constitueix un objectiu de tots els qui hi intervenen. Per consegüent, el 
desenvolupament del treball de les empreses subcontractades no s'ha delimitar només a l’acompliment de les 
normes, sinó que aquestes empreses també han de proposar alternatives per millorar l’ eficiència i la racionalitat 
de la gestió de residus als técnics del projecte i de I'obra. 

RESPONSABILlTATS DE L'EMPRESA CONSTRUCTORA. 

Serà responsabilitat de l’empresa constructora el fet de: 

Redactar el Pla de gestió de residus. 

Abans de realitzar I' obra és important completar uns estudis previs amb qué planificar i optimitzar l ’execució i 
la gestió dels residus, els quals seran utilitzats per la redacció Pla de Gestió de residus.  

Efectuar la separació selectiva dels residus que hagin de ser reciclats o reutilitzats.  

La viabilitat del reciclatge o de la reutilització deis residus de demolició depèn en bona mesura del fet que els 
residus valoritzables siguin separats i classificats de forma selectiva. Per això cal que l’ obra ho permeti 
materialment i que hagin estat previstos plans idonis de valorització.  

Registrar les quantitats i característiques deis residus que es transporten des dels contenidors fins als gestors 
autoritzats.  

La gestió dels residus és inevitablement associada a un control eficaç del flux dels residus. Un cop que han 
estat executades les tasques de separació selectiva dels residus, hem de procedir a caracteritzar-los. Per això 
cal portar un control de la naturalesa i les quantitats dels residus generals i que no són reutilitzats a la pròpia 
obra. 

RESPONSABILlTATS DE LES EMPRESES GESTORES DE RESIDUS.  

Serà responsabilitat de les empreses gestores de residus el fet de 

Garantir que les operacions de reciclatge i deposició dels residus de construcció i demolició es realitzen  en 
correctes condicions ambientals. Hauran d'ajustar les operacions de reciclatge i deposició dels residus a les 
normes ambientals aplicables en cada cas. 

Contrastar la quantitat deis materials obtinguts després del reciclatge, d'acord amb la normativa vigent. 

És important que els productes reciclats acompleixin la normativa vigent per poder garantir la qualitat del procés 
d'obtenció I de les seves característiques materials. 

Establir un rigorós control de la deposició de residus en els dipòsits controlats. 

Així mateix, les operacions de deposició dels residus hauran de respectar la normativa vigent. El gestor haurà 
de verificar que les característiques del dipòsit controlat són adequades i que admet estrictament els materials 
específics de les instal·lacions de les quals són responsables. 
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3.7. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS  

3.8. ASPECTES AMBIENTALS POTENCIALS I EMERGÈNCIES  

Procediments a seguir pel personal de l’obra en cas que es produeixin aspectes ambientals accidentals no 
previstos.   

En el cas de produir-se una accident/incident ambiental s’haurà de complir amb el procediment de comunicació 
d’accidents ambiental comunicant-lo tan als responsables de la Direcció D’Obra com als responsables de Àrea 
de Medi Ambient. En el cas que l’accident pugui tenir una afectació sobre la població de la zona s’haurà de 
avisar al telèfon d’emergències de Catalunya. Annexat es presenta el procediment de com actuar en cas 
d’emergència i a les persones que s’haurà de notificar.  

3.8.1 Vessament de productes químics sobre el sòl  

Aquests vessaments poden ser de diferent naturalesa segons el producte abocat. Aquest procediment és 
aplicable a tots els vessaments de productes perillosos sobre el sòl que es produeixin dins de l’obra. 

- Detecció i avís d’un vessament. En cas que el vessament sigui important s’avisarà a l’encarregat o al 
cap d’obra. 

- En el cas que fos detectada una mala combustió d’algun dels vehicles s’avisarà al cap d’obra, que serà 
qui decidirà les accions a emprendre, per tal de solucionar el problema, verificant que es compleixin 
totes les revisions de manteniment del vehicle. 

- En en els casos en què es generi pols pel pas de vehicles dins de l’obra, el cap d’obra o l’encarregat 
hauran d’ordenar regar els passos dels vehicles amb la mànega i tancar l’aixeta cada vegada que es 
finalitzin les tasques, avisar l'encarregat en cas de fuites, conduir els vehicles d’acord amb les 
instruccions. 

- En els casos en què es detecti una generació de pols dins de l’obra causada pel trànsit i en 
abassegaments de materials pulverolents s’avisarà al cap d’obra o a l’encarregat. La manera de 
procedir serà, en primer lloc, identificant les necessitats de mullat o tapat de materials pulverulents en 
cada cas així com dels mitjans que caldrà utilitzar i la freqüència de manteniment. 

- En els casos en què es detecti una generació de pols causades per l’ús de maquinària de tall dins de 
l’obra s’avisarà al cap d’obra o l’encarregat, el qual comprovarà el bon estat dels mitjans i que s’hagin 
fet les revisions de manteniment segons freqüència indicada i donarà les instruccions pertinents als 
operaris per minimitzar aquesta generació de pols. 

3.8.3 Abocaments accidentals d’aigües residuals  

El contingut d’aquest procediment és aplicable a tots els abocaments de productes perillosos a la xarxa de 
clavegueram que es produeixin dins de l’obra. En el cas que es produeixi algun abocament d’aigües residuals 
rellevant, s’haurà d’aplicar el procediment de comunicació d’emergència annexat. 

- Si es produeix algun vessament a la xarxa de clavegueram d’algun tipus de producte químic, en primera 
instància es valorarà la quantitat. Si és una quantitat petita s’intentarà recollir, i seguidament es 
dipositarà en els contenidors adequats a les característiques d’aquest tipus de residu, segons el que 
descriu  el punt Gestió de residus. En el cas que sigui un vessament important, s’avisarà al responsable 
de cap d’obra, el qual ho comunicarà a l’ens que gestioni la depuradora i l’advertirà del producte vessat 
i la quantitat. El receptor de la notificació haurà de deixar constància de la data de la detecció de la 
incidència en el registre de residus perillosos de l’obra, i de la mesura adoptada per al seu tancament. 

- Abocaments accidentals de productes perillosos a sòl que pugui afectar a la contaminació de l’aqüífer. 
En primera instància es valorarà la quantitat. Si és una quantitat petita s’intentarà recollir, seguidament 
es dipositarà en contenidors adequats a les característiques d’aquest tipus de residu, segons el que 
descriu el punt Gestió de residus. En el cas de que sigui un vessament important s’avisarà al 
responsable de cap d’obra, el qual ho comunicarà a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) advertint-lo 
del producte vessat i la quantitat. El receptor de la notificació haurà de deixar constància de la data de 
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la detecció de la incidència en el registre de residus perillosos de l’obra, i de la mesura adoptada per al 
seu tancament. 

- Si en alguna de les fases de l’obra es detecten aigües contaminades per causes alienes a ’activitat de 
la mateixa obra, es seguiran els passos següents: es pararà l’activitat que s’està portant a terme en el 
lloc en concret on hi ha hagut la detecció. S’avisarà al Cap d’obra el qual ho comunicarà a l’Agencia 
Catalana de Residus i a l’Agencia Catalana de l’Aigua. El receptor de la notificació haurà de deixar 
constància de la data de la detecció de la incidència en el registre de residus perillosos de l’obra, i de 
la mesura adoptada per al seu tancament. 

3.8.4 Incendi a l’obra  

En el cas de produir-se un incendi a l’obra, el procediment a seguir serà: 

- Detecció i avís d’un incendi. Qualsevol persona que el detecti donarà la veu d’alarma i avisarà al seu 
encarregat/cap immediat o al de l’àrea en què es localitza el succés. El membre de l’equip d’emergència 
de la secció iniciarà l’atac de l’emergència amb un extintor. En cas que el conat no pugui controlar-se, 
el cap d’àrea o encarregat definirà la situació com a emergència parcial i ordenarà l’accionament del 
sistema d’alarma d’avís que a les obres podrà ser mitjançant la veu. En aquest moment s’avisarà als 
bombers, i es prendran les mesures perquè mentre no arriben, els ciutadans i els operaris es mantinguin 
a una distància prudencial de l’incendi. 

- Generació d’aigües contaminades. Si en el transcurs de l’incendi s’utilitza l’aigua com a mitjà d’extinció, 
el cap d’obra analitzarà la situació, i en el cas que l’incendi hagi produït aigües contaminades de 
productes químics perillosos, en primer lloc intentarà emprendre les accions oportunes per evitar que 
aquestes aigües entrin en contacte amb la xarxa de clavegueram, sempre tenint en compte de no posar 
a cap persona en perill ni interferir en les tasques de l’extinció de l’incendi. En segon lloc, s’intentarà 
recollir-les i posar-les a càrrec d’un gestor autoritzat i gestionar-les d’acord amb les seves 
característiques. En el cas que aquestes aigües entrin en contacte amb la xarxa de clavegueram, 
s’actuarà d’acord amb el que s’estableix en el punt “Abocaments accidentals d’aigües residuals”. 

- Generació de residus. Una vegada extingit l’incendi, els residus generats es gestionaran d’acord amb 
el punt de “Gestió de residus” en el cas de tractar-se de residus contaminats de productes químics.  
En el cas que es produeixi algun incendi en l’obra, s’haurà d’aplicar el procediment de comunicació 
d’emergència annexat. 
 

4. CONTROL I SEGUIMENT DE L’OBRA 

En base a les indicacions d’aquest Pla de Control Ambiental, tenint en compte els aspectes mediambientals 
que es veuen afectats de les activitats a l'obra, el Cap d'Obra procedirà a la finalització de l’obra a la realització 
d’un informe general per totes les actuacions de renovació de les diverses àrees de jocs infantils detallant les 
incidències de caire ambiental que es puguin haver produït en cada una de les actuacions. 

A mida que es vagin finalitzant cada una de les actuacions, el contractista haurà d’anar fent l’informe de cada 
una de elles, on es detallaran les incidències ambientals que s’hagin produït. S’adjuntarà una relació de les 
quantitats i tipologia dels residus generats (tant especials com no especials). En el cas dels especials 
s’adjuntarà còpia de la fitxa d’acceptació i els fulls de seguiment generats a l’obra. 

En l’informe final a més d’adjuntar els informes de cada una de les actuacions, s’inclourà també el programa 
ambiental amb el que l’empresa contractista haurà format a tots els seus treballadors.  

S’haurà de tenir en obra còpia del registre de formació ambiental dels treballadors que estiguin treballant, una 
valoració de les incidències ambientals de l’obra i un recull de tots els comunicats d’emergència ambiental que 
s’hagin pogut generar durant la realització de l’obra. 

Durant la realització de l’obra, el contractista tindrà a disposició de la Direcció d’Obra i de Àrea de Medi Ambient 
tota la informació relacionada amb els aspectes ambientals detallats en el present annex. 
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Els elements o característiques objecte de seguiment en obra seran entre d’altres: 

- consum de recursos que hagi estan comptabilitzats, 

- estat d'emmagatzemament dels residus perillosos, 

- documentació per a la retirada de residus perillosos, 

- documentació per a la retirada d'olis usats, 

- estat dels camions i maquinària (manteniment preventiu i ITV), 

- estat dels entorns de l'obra, 

- estat de neteja a l'interior de l'obra, 

- estat dels mitjans per a la humidificació del terreny 

- volum i qualitat dels efluents líquids abocats 

- nivells de soroll de l'obra, 

- altres aspectes ambientals contemplats en el Pla de Gestió Ambiental de l’obra. 

La periodicitat mínima proposada per dur a terme el seguiment dels aspectes ambientals de cada obra, és la 
següent: 

1. En totes les actuacions, es realitzarà el control al final de l’obra. 

2. Un cop al mes es presentarà un informe on s’adjuntarà tota la informació referent a totes  les 
actuacions que s’han realitzat. 

Si el Cap d’Obra, la Direcció D’Obra o representants de Àrea de Medi Ambient ho consideren necessari i així 
ho justifiquin, poden augmentar el nombre de controls per determinats aspectes que consideri rellevants. El 
Cap d'Obra procedirà a registrar en el document el resultat de cadascuna de les comprovacions realitzades. Si 
es detectés algun tipus d'incompliment legal el Cap d'Obra procedirà comunicant aquest fet la Direcció D’Obra 
la qual determinarà les accions correctores que derivin. 

5. INFORME FINAL DE CONCLUSIONS DE LES MESURES ADOPTADES I EL FUNCIONAMENTS DE 
L’OBRA 

Al finalitzar cada una de les obres del “PROJECTE DE MILLORES I REPARACIONS DE LA PISTA 
D’ATLETISME DE LA ZONA ESPORTIVA  MUNICIPAL DE CAN JOFRESA” es realitzarà un informe final de 
conclusions 

S’haurà de fer un informe final on s’aniran afegint els informes de cada una de les actuacions previstes, de 
forma que no es duplicarà la informació, fent una valoració general de l’obra sense descuidar les particularitats 
de cada una de les actuacions. S’inclourà la formació ambiental facilitada als treballadors, els registres 
d’aquesta, les fitxes d’acceptació i els fulls de seguiment dels residus especials generats, dades de la quantitat 
i classificació de la totalitat dels residus (tant especials com no especials) que hagin estan generats en totes i 
cada una de les actuacions, còpia dels possibles estudis ambientals que s’hagin pogut requerir, còpia de les 
emergències ambientals que s’hagin pogut produir i valoració d’aquestes. 

 

Terrassa, novembre 2017 
 
 
 

Mercè Peralvo i Ferrer 
Arquitecta tècnic 
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PCQ PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT 
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CONTROL  DE QUALITAT 

1. INTRODUCCIÓ 
1.1 Objecte 

Per tal d'assolir els nivells de qualitat recollits al Plec de Condicions Tècniques de l'obra (PCT), s’han definit i 
programat una sèrie d'operacions de control (inspeccions i assaigs), que han de servir de base per a la redacció 
del pla d'autocontrol de qualitat del contractista (PAQ), constituint el nivell mínim exigible. Aquestes operacions 
de control seran realitzades pel contractista sota la supervisió de la Direcció d'Execució de l'Obra (DEO). 

A l’inici de l’obra, la DEO estudiarà el pla d’autocontrol del contractista, i proposarà els canvis que consideri 
oportuns per tal d’ajustar les actuacions a les necessitats reals de l’obra. En conseqüència, el PAQ ha de ser 
un document viu, que permeti la seva adaptació a la realitat canviant de l’obra.  

En el control de qualitat de qualsevol obra cal distingir entre: el control de materials i el de processos d'execució, 
incloent dins d’aquest darrer els controls geomètrics i les proves d’acabat. La qualitat final es veu tant 
condicionada pels processos d'execució com per la qualitat intrínseca dels materials.  

Aquests, fruit de processos industrials, presenten característiques bastant estables i, en molts casos, arriben 
acompanyats de certificats de garantia de qualitat. És per això que aquest pla es centrarà, fonamentalment, en 
el control dels processos d'execució, confiat quasi sempre a inspeccions visuals o comprovacions senzilles que 
no requereixen de l'actuació d'una empresa especialitzada, sense oblidar el paper imprescindible que 
desenvolupen els laboratoris en el control de qualitat dels material 

1.2 Interrelació amb el contractista 

A l'hora de plantejar criteris de control de qualitat que puguin resultar efectius a les obres, no es pot oblidar que 
les empreses constructores disposen normalment de sistemes d'organització interna d'assegurament de la 
qualitat, que, potencialment, són eines molt vàlides per assolir els nivells de qualitat exigits.  

Cal tenir en compte, en primer lloc, que els objectius i l’abast del sistema de qualitat d’una empresa constructora, 
tot i estar certificada ISO, els marca la pròpia empresa, i per tant, es poden trobar diferències notables entre 
unes i altres. La norma es centra en els procediments, homogeneïtza sistemàtica però no objectius. Per a poder 
valorar el sistema de qualitat que posseeix una empresa resulta imprescindible analitzar els objectius que s’ha 
plantejat, i no quedar-se exclusivament amb l’etiqueta de presentació. La possessió del certificat ISO no 
pressuposa la seva correcta aplicació a totes les obres, i encara menys, la coincidència amb els objectius de 
qualitat que pugui plantejar el promotor.  

Feta aquesta puntualització teòrica, cal assenyalar que la realitat mostra una bona uniformitat entre els diferents 
sistemes de qualitat de les empreses; uniformitat que resulta suficient com per a plantejar un anàlisi conjunt.  

En base a aquesta uniformitat, es presenta a continuació, una breu descripció dels apartats en que solen 
estructurar-se els plans de qualitat dels contractistes, destacant aquells on s'incideix amb aquest pla de control: 

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

2. Relació d'activitats que es controlen. Cal tenir en compte que ser molt ambiciós pot portar a no aplicar 
correctament el sistema. És fonamental saber destriar el que és realment important, per no malbaratar esforços 
en temes secundaris que poden provocar desencís, i serveixen d’excusa per a invalidar tota la sistemàtica. Dins 
del pla de control de projecte, es farà una relació de les activitats que, com a mínim, hauran de ser considerades 
en el pla de qualitat del contractista. 

3. Organització de l'obra. Organigrama on es detallen les persones que intervindran (fins al nivell d’encarregat 
inclòs), indicant el càrrec i les funcions de cadascú. Es pot acompanyar d'un registre de signatures. S'hauria de 
fer extensiu al personal de les empreses subcontractades. 
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4. Revisió del projecte. Llistat dels problemes que s'hagin pogut detectar (coherència de documents, mancança 
de definició o definició no satisfactòria, etc.) Tenir constància dels possibles problemes amb temps suficient pel 
seu anàlisi, és fonamental en la qualitat final de l’obra. 

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

6. Recull dels procediments d'execució de les activitats que es controlen. Aquests procediments han ser 
compatibles amb el plec de condicions de projecte. Cal advertir que, en aquest punt, s’acostumen a incloure 
textos genèrics que “engreixen” el document i que, en molts cops, no aporten gaire cosa. S’ha de valorar tot 
allò que sigui específic per l’obra concreta. 

7. Compres i recepció de materials. Aquest apartat inclou normalment la definició del proveïdor dins d'una relació 
d'industrials "aptes" confeccionada per la pròpia empresa, es a dir, el subministrador no s’ha d’escollir 
exclusivament per criteris econòmics. A banda d'això, es redacten les especificacions de compres, que són un 
recull de les condicions tècniques que s'han d'exigir al material concret, i es detallen les operacions de control 
a realitzar en la recepció de materials: control de certificats, inspeccions visuals, mesures geomètriques, assaigs 
de laboratori, etc. Aquest apartat, en concret el pla d'assaigs de recepció, haurà d'estar d'acord amb el contingut 
del pla de control de projecte en el seu apartat de control de materials. 

8. Programa de punts d'inspecció i punts d’assaig (PPI/PA) per tal de verificar les condicions d'execució de les 
activitats que es controlen. S'indiquen les inspeccions (o assaigs) que s'han de realitzar, documents o 
formatives que s'han de tenir en compte, freqüències de mostreig, responsables de realitzar-les, si corresponen 
a punts d'espera o avís i els criteris d'acceptació o rebuig. Una inspecció qualificada com punt d’espera o avís, 
atura el procés d’execució de l’activitat fins que s’hagi donat per bo el resultat de dita inspecció (punt d’espera), 
o s’hagi produït la notificació corresponent (punt d’avís). 

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

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

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

 

2. CONTROL DE MATERIALS 

El Plec de Condicions Tècniques particulars del projecte indica els paràmetres de qualitat que cal garantir en 
cadascun dels materials utilitzats a l'obra. 

La justificació d'aquests nivells de qualitat pot arribar, en principi, de diferents formes: 

- Presentació de la marca de qualitat del producte (AENOR o similar). No s’ha de confondre aquest concepte 
amb el certificat de qualitat de l’empresa fabricant, que és un reconeixement centrat en la seva gestió. La marca 
de qualitat de producte implica l’existència d’un procediment de fabricació establert i una campanya sistemàtica 
d’assaigs que garanteixen uns determinats paràmetres de qualitat per aquell producte. 

- Certificat d'assaigs realitzats per un laboratori acreditat (no encarregats específicament per l'obra concreta), 
sempre que s’hagin realitzat en data representativa, a criteri de la DEO. No s'han d’acceptar resultats d'assaigs 
antics de dubtosa relació amb el producte actual. 

- Realització d'assaigs encarregats específicament per l’obra concreta, a realitzar durant la seva execució 
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Per a la major part dels materials que intervenen a l'obra es considera suficient qualsevol de les tres 
justificacions de qualitat, acompanyades d'una inspecció visual de recepció realitzada per un tècnic competent.  

Com a regla general, no s'iniciarà l'execució d'una unitat d'obra concreta mentre no es disposin dels documents 
acreditatius del nivell de qualitat dels materials components, i els resultats hagin estats expressament acceptats 
per la DEO. Aquests documents acreditatius quedaran arxivats i s'integraran al document EDC de final d'obra 
(EDC = Estat de Dimensions i Característiques de l’obra executada).  

Si per raons d'urgència, cal utilitzar en obra un material que no ha estat degudament rebut, per exemple per 
estar pendent de presentació dels resultats d'assaig, caldrà obligatòriament una acceptació provisional de la 
DEO i un seguiment estricte, per part del contractista, del destí final d'aquest material a l'obra (traçabilitat). 

 

3. CONTROL D’EXECUCIÓ 

El control d'execució es basa en inspeccions sobre els procediments de construcció i en les proves finals 
d'acabat que, en general, són també inspeccions visuals recolzades amb comprovacions que poden ser 
senzilles o que requereixin l’actuació d’un laboratori especialitzat. Moltes d'aquestes operacions de control es 
troben recollides al Plec de Condicions Tècniques Particulars de l'obra. 

El contractista, en la seva oferta, ha de presentar un avanç del pla d’autocontrol de qualitat que aplicarà a l’obra, 
que, en cas de ser adjudicatari, haurà de perfeccionar abans de l’inici de les obres. Cal tenir en compte que, en 
molts casos, el PAQ no podrà redactar-se totalment en aquest moment. Allà on per falta de dades o nivell de 
definició, no es puguin concretar tots els punts que contempla, s’haurà d’arribar al detall suficient que permeti 
el seu desenvolupament posterior. El PAQ és dons un document viu, capaç de recollir les circumstàncies 
particulars de l’obra que es vagin coneixent en el transcurs de la seva execució. 

El pla d’autocontrol del contractista haurà de contemplar, com a mínim, les següents activitats de control: 

- Arrencada del paviment existent. 

- Paviment sintètic. 

- Instal·lacions noves i existents. 

Dins l'esmentat pla de qualitat, el contractista indicarà, per a cada activitat de control, el procediment d'execució 
i el programa de punts d'inspecció i assaig (PPI/PA) que aplicarà.  

Aquest document (PPI/PA) ha de recollir la relació d'operacions de control que el contractista realitzarà durant 
el desenvolupament i en acabar cada activitat a controlar. De cada operació de control s'indicarà: 

- Punt a controlar: disposició del paviment, planeïtat de la superfície, etc. 

- Freqüència de control: per lot (cada 100 m2 per exemple), diària, inici de l’activitat, etc. 

- Procediment o normativa a aplicar (si és el cas): norma d’assaig, instrucció EHE, etc. 

- Responsable de realitzar la inspecció o l'assaig: cap d’obra, encarregat, DEO, laboratori, etc 

- Criteris d'acceptació o no conformitat: resultats a obtenir, toleràncies, etc 

També es farà constar si el punt de control és un punt d'espera o avís, es a dir, si l'execució de l'activitat ha de 
quedar aturada mentre el responsable de la inspecció no doni el seu vistiplau o hagi estat informat, 
respectivament.  

En la fase d'execució de l'obra, l'aplicació del programa de punts d'inspecció sobre un element concret donarà 
lloc a una fitxa d’execució o registre. Abans de l'inici de l'obra, i de manera consensuada amb la DEO, s'establirà 
una sectorització de l'obra que assigni localització a les diferents fitxes d’execució a omplir. S'establiran també 
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els procediments de documentació de les no conformitats i de les accions correctores, seguint la sistemàtica 
que disposi el propi contractista.  

Tota aquesta documentació que s'anirà generant durant l'execució de l'obra, quedarà arxivada i formarà part 
del document EDC de final d'obra. 

 

4. PRESSUPOST 
L'import resultant és de 2.941,18 €, que representa un 0,65 % del pressupost del projecte PEM sense benefici 
industrial ni despeses generals ni IVA. 

 
 

A Terrassa, novembre 2017 
 
 
 
 

Mercè Peralvo i Ferrer 
Arquitecta tècnic 
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