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0. Memòria
0.1 Antecedents
En data 20/12/2016 es sol·licita des de l’ÀREA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT, SERVEI
DE PATRIMONI I MANTENIMENT DE L’AJUNTAMENT DE TERRASSA la realització del projecte
de instal·lació de sistemes de seguretat per a treballs en alçada a diferents edificis de
l’Ajuntament de Terrassa en els que han d’actuar els treballadors de manteniment.
0.2 Objecte
Determinar les instal·lacions i equips de protecció per a treballs en alçada als diferents edificis
objecte del projecte per tal que els treballadors de manteniment hi puguin accedir d’acord
amb la Llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborals i el seu desenvolupament normatiu
posterior, com son;





Reial Decret 486/97 de Condicions mínimes de Seguretat i salut als llocs de Treball,
Reial Decret 1215/97 De condicions mínimes de Seguretat i salut per a la utilització
pels treballadors dels equips de treball
Reial Decret 2177/2004, que modifica el RD.1215/1997, per el que s’estableixen les
disposicions mínimes de Seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels
equips de treball, en matèria de treballs temporals en alçada.
Reial Decret 314/2006. Codi tècnic de la edificació. CTE-DB-SI. CTE-DB-SI 3 Evacuació
d’ocupants.

Els edificis objecte d’aquest projecte son els següents;


Coberta del Teatre Alegria
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0.3.Situació actual
En una anàlisi prèvia es detecten una sèrie de mancances a nivell de seguretat en alçada en els
accessos a cobertes per als treballs de manteniment a la coberta del Teatre Alegria
Les principals mancances detectades son riscos de caiguda d’alçada superiors a 2m d’alçada
sense que hi hagi equipaments de seguretat en alçada o amb instal·lacions que actualment que
no s’adeqüen a la normativa.
A continuació es relacionen les principals mancances detectades;
Edifici
Teatre Alegria

Mancances o deficiències detectades
 Existeix un risc de caiguda superior a 2m
en els treballs a coberta.

Les mancances detectades i solucions proposades es desenvoluparan més endavant per a cada
edifici.
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0.4 Descripció breu de les solucions proposades
Les solucions projectades s’han resolt tenint en compte les directrius, les consultes i contactes
mantinguts amb els Serveis Generals I Govern Obert, secció de Patrimoni I Manteniment de
L’ajuntament de Terrassa.
S’han efectuat visites a l’edifici per tal de tenir una visió actualitzada de la realitat del centre i
poder proposar les diferents solucions.
A continuació es relacionen les actuacions a realitzar
Edifici
Teatre Alegria

Actuació
Instal-lació de baranes contrapesades al
perímetre de coberta
Instal·lació de carril rigid horitzontal EN795D
a coberta.
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0.5 Peticionari
Ajuntament de Terrassa
Àrea de Serveis Generals i Govern Obert
Servei de Patrimoni i manteniment
Plaça Didó – Edifici B
0.6 Tècnics Redactors
Juvet 2005 SL
B64025844
Pla de l‘Ametllera, 108 local 3
08225 Terrassa
Josep Batanero i Garcia.
NIF 39.159.156-T
Enginyer Tècnic de Mines – Col·legiat 898 del Col·legi d’Enginyers Tècnics de Mines de Catalunya i Balears.
Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals (Seguretat, Higiene i Ergonomia)
Coordinador de Seguretat i Salut en Obres de Construcció
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1. COBERTA DEL TEATRE ALEGRIA
1.1 Teatre Alegría
1.1.1.Emplaçament
Teatre Alegría
C/Gaudí s/n
08221 TERRASSA
1.1.2.Antecendents.
Es tracta d'un edifici rectangular amb ús d’espai teatral polivalent. Té una amplada de 16,5
metres, una llargada de 27,5 metres i una alçada útil de 6,5 metres. El El Teatre Alegria es va
inaugurar a la ciutat de Terrassa l'any 1991.

Foto 1. Detall de coberta del Teatre Alegría. Vista Oest

Foto 2. Detall de coberta del Teatre Alegría. Vista Est

Aquest projecte se centra únicament en la coberta del recinte del Teatre.
L’accés a la coberta del teatre es fa per escala d’accés situada a l’extrem Est de la coberta.
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1.1.3.Necessitats d’accés a la coberta
Els tècnics de manteniment de l’Ajuntament han d’accedir a la coberta principalment per a
realitzar les següents tasques;




Neteja de pluvials
Manteniment d’equips de climatització
Altres reparacions puntuals a les coberta

L’accés es realitza de manera habitual per equips de 2 tècnics de manteniment.
1.3.4.Mancances detectades.
La coberta no disposa no disposa de cap sistema de protecció amb un risc de caiguda superior
a 2m d’alçada tal com s’estableix a l’annex IA del RD 486/97 de condicions mínimes de
seguretat i salut en els llocs de treball.
1.3.5.Solucions Proposades
Es proposa la instal·lació de barana d’alumini Norma UNE EN ISO 14122-3 tipus Somain
Securilisse GCPB o similar ancorada al parament per protegir la sortida d’escala fins al
perímetre de coberta de 1,1m de longitud.

Foto 1. Detall de l’escala de sortida a coberta

Per protegir el perímetre de la coberta es proposa la instal.lació de baranes contrapesades. En
un primer tram recte per deixar pas al costat de la sala técnica i el perímetro nord de coberta ,
i un cop superat aquest amb barana contrapesada de pal inclinat 30º tipus segons Norma UNE
EN ISO 14122-3 tipus Somain Securilisse GCPB o similar. Aquestes baranes autoportants
contrapesades tindran una inclinació de pal recte o de 30º respecte la vertical, alçada 1,1m,
contrapès de 25 Kg i separació màxima entre pals de 1,5m, realitzades amb alumini, amb
barana intermèdia, taps per passamans i tub intermedi, amb 5 canvis de direcció. Traçat
segons plànol.
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Al costat sud de la coberta, trobem un pla inclinat de la mateixa de 45º que dona a un canaló
de recollida de pluvials i a l’àmpit d’aquesta façana. Per poder accedir a aquest canalò es
proposa la instal·lació de una línida de vida amb carril rígid d’alumini anoditzat tipus Fallprotec
Securail segons EN795D o equivalent, ancorat a parament i amb suports intermitjos especials
per coberta hotdeck Mini Multipost + toogle con collar PVC, de 28m, traçat segons planol,
configurat per a 2 usuaris, carro de desplaçament, inclosa la impermeabilització, transport i
dipòsit de runes a abocador controlat, placa de senyalització obligatòria segons EN795C i carro
horitzontal de desplaçament EN795, la certificació de línia, memòria tècnica de muntatge,
certificat de muntatge i del fabricant, manual d'usuari i llibre de revisions homologat. Totes les
partides inclouran els mitjans auxiliars neccessaris per a la correcta execució de la partida,
carrega i transport de runes a abocador controlat i taxes si resulten necessaries.

Per accedir al voladiu del costat sud, situat en un desnivell amb pla inclinat es proposa la
contractació d’empresa especialitazada en treballs verticals per despenjar-se en condicions de
seguretat al canaló de recollida d’aigües i procedir a la neteja del mateix, així com a la
recolocació de la safata de cablejat existent.
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Les solucions finalment adoptades s’hauran d’instal·lar per empreses de treballs verticals
homologades pels fabricants del elements de seguretat, que emetin el corresponent certificat
d’instal·lació, notes de càlcul d’assaig on figurin; els esforços, fletxa, tensió i resta de variables
concretes per a cada línia de vida. Manual d’instal·lació del sistema anticaigudes i manual de
l’usuari.
L’empresa contractista garantirà que durant la realització dels treballs, com a mínim hi ha 2
operaris simultaniament a coberta.
A nivell general podem dir que;
Els accessos a les diferents cobertes es duran a terme a partir dels ubicats en els propis edificis,
com són els badalots, les portes i/o les finestres practicables existents, o accessos
expressament destinats a l’accés a les mateixes (escales d’accés, trampelles, etc).
El recorregut a seguir un cop s’ha accedit a la coberta, será a partir de linies de vida temporals
instal·lades per l’empresa contractista. Un cop instal·lades les baranes i el carril de segureatat,
el traçat per la coberta será el de l’interior de les baranes i el que descriu la traça del carril rígid
de seguretat, que és l’únic element vàlid que compta amb tots els requisits de seguretat i que
garanteix el trànsit per la coberta en condicions segures.
El tipus d’accés a cadascuna de les cobertes quedarà convenientment indicat a la
documentació gràfica preparada per l’instal·lador autoritzat. S’indicaran passadissos segurs per
al trànsit mitjançant la distribució de les baranes, carril rígid de vida, tant en el sentit
longitudinal com transversal a l’eix principal de l’edifici, mitjançant l’ús de dispositius
anticaigudes.
Als punts més allunyats, com les cantonades, amb risc de desplaçament pendular per façana
en cas de caiguda, caldrà ancorar-se als punts antipendol destinats a tal fi.
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Per poder treballar en alçada, els treballadors de manteniment hauran de disposar de
formació teorico-pràtica d’acord amb el art 4.1.1. de l’Annex II del REIAL DECRET 2177/2004,
de 12 de novembre, pel que es modifica el Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel que
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a utilizació pels treballadorss
dels equips de treball, en materia de treballs temporals en alçada per al l’ús dels mitjans
instal·lats i de treballs en alçada on es puguin reforçar els seus coneixements entre d’altres
aspectes en;






Equips de protecció individual per a treballs en alçada homologats;
o Arnès de seguretat anticaiguda i sistemes anticaigudes
o Connectors i amortidors de caiguda
o Línies de vida fixes i provisionals
o Manteniment, cura i verificació de l’equip de treball i de seguretat
Tècniques de seguretat en treballs en alçada.
o Ssistemes de subjecció per a treballs en alçada
o Sistemes d’ancoratge en treballs en alçada.
o Principals riscos i mesures preventives en l’ús escales de ma
o Ús de pértigues per muntatge de línies de vida verticals/horitzontals.
o Tecniques de manipulació de càrregues en alçada
o Principals riscos i mesures preventives en accessos a cobertes i altres elements
en alçada
o Principals riscos i mesures preventives en l’ús d’aparells elevadors de tisora i
braç
o Principals riscos i mesures preventives en l’ús bastides mòbils i fixes
o Mesures de seguretat davant de condicions climatològiques que puguin
afectar a la seguretat.
Tècniques de rescat en treballs en alçada

Página 13 de 147

JUVET
ENGINYERIA

1.6. Millores a les solucions proposades
El contractista pot ofertar una o varies de les millores proposades que afegirà a la seva oferta
sense que suposin cap increment de preu per al promotor.
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2.Gestió de residus
La gestió de residus d'obra, a centre de reciclatge, monodipòsit, abocador específic o centre de
recollida i transferència a qualsevol distància amb els mitjans adients, dels diferents centres
projectats. Inclourà: càrrega, temps d'espera, descàrrega a l'abocador autoritzat, segons el
tipus de residu (residus de construcció, demolició i/o residus inerts, no especials i especials);
cànon i taxes.
3. Estudi de l’organització i desenvolupament de les obres
El projecte de instal·lació de sistemes de seguretat per a treballs en alçada a diferents edificis
de l’Ajuntament de Terrassa es realitzarà en una fase per a cada edifici.
Es procurarà no interferir amb l’activitat habitual del centre, però en els casos en calgui fer
actuacions per sota de la coberta (contraplacats o altres), es preveurà amb temps suficient el
desallotjament de les sales, tancament i delimitació dels espais situats sota la verticals dels
punts d’interferència.
Caldrà però, en tots els casos, delimitar la zona dels treballs, per mitjà de sectorització i/o
senyalització adient, tant en zones interiors, com exteriors que puguin veure’s afectades.
Les obres a realitzar en els diferents centres, compleixen els requisits i les directrius marcades
per L’àrea de Serveis Generals i Govern Obert,secció de Patrimoni i Manteniment de
l’Ajuntament de terrassa
A continuació es delimiten les parts de la intervenció en relació amb les fases d’execució
previstes:


Zones d’aplec de materials rebuts a l’obra:
La ubicació de l’espai d’aplec de materials rebuts a l’Obra haurà d’estar fora de l’abast
dels usuaris i treballadors dels centres i caldrà que la Contracta en pacti la ubicació per
cada centre.
Serà també funció de la Contracta la de definir l’ús dels mitjans auxiliars que triï per a
l’execució de les feines.
Es disposaran els elements necessaris perquè l’aplec es porti a terme correctament, de
forma ordenada i amb les mesures de seguretat per a cadascun dels materials que exigeix
la normativa actual.



Zones per a la ubicació dels contenidors per a la recollida de residus d’obra.
Durant les obres, la Contracta haurà de consensuar per cada centre la ubicació dels
contenidors, atenent a les necessitats particulars d’aquest.
Serà també funció de la Contracta, mitjançant el Pla de Gestió de Residus corresponent,
establir el nombre de contenidors, així com la de definir l’ús dels mitjans auxiliars que triï
per a l’execució de les feines, per tal de poder efectuar de la forma més adequada la
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separació i recollida de residus i el seu posterior transport fins al monodipòsit o abocador
de tractament preceptiu.
En el moment que es procedeixi a efectuar la càrrega i descàrrega, se senyalitzaran de
forma adequada les possibles afectacions que es puguin provocar.
3.1.Mesures per a la implantació dels mitjans auxiliars i provisionals d’obra:
S’incorporaran els mitjans auxiliars necessaris en coordinació amb l’estudi Bàsic de
Seguretat i Salut i el Pla de Seguretat i Salut, per tal de desenvolupar les feines amb la
màxima seguretat per al conjunt de treballadors a l’obra, les possibles interferències amb
tercers i/o amb l’entorn, i amb el màxim control en la cura i control dels materials.
La Contracta haurà de consensuar per cada centre la ubicació de casetes d’obra i serveis,
estudiant-se per cada centre si existeix la possibilitat d’habilitar algún espai existent i ús
dels serveis existents a l’edifici.
En l’estudi de l’organització i el desenvolupament de les obres s’ha de tenir en compte els
següents factors:
a. Determinació del procés constructiu
El contractista haurà de fer l’anàlisi de cadascuna de les unitats constructives abans de
l’inici de les tasques al centre, d’acord amb les necessitats d’execució, els “Principis de
l'Acció Preventiva” (article 15 Llei 31/1995 de 8 de novembre) i els “Principis Aplicables
durant l'Execució de les Obres” (article 10 Decret 1627/1997 de 24 d’octubre).


Procediments d’execució

Els diferents temes a examinar per a la configuració dels procediments d’execució hauran
de ser desenvolupats per part del contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut i si
s’escau en procediments de treball específics.


Ordre d’execució dels treballs

Seguint les anteriors directrius i els plantejaments previs realitzats pels redactors del
projecte, a partir d’uns suposats teòrics en fase de Projecte, el contractista haurà d’ajustar,
durant l’execució de les feines de l’obra, l’organització i planificació de les activitats de
manera que quedi garantida l’execució del Projecte amb els criteris de qualitat i seguretat
de les activitats constructives que s’han de realitzar, en funció del lloc, la successió
d’activitats, el personal o els mitjans a emprar.
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3.2.Mesures per minimitzar les afectacions de les obres a tercers i a l’entorn
A continuació es defineixen les mesures per tal d’aconseguir que les afectacions al centre, a
tercers, al trànsit i al medi ambient siguin les mínimes possibles:





Tancaments de l’obra: En cas que delimitin la zona de treball amb espais d’ús públic,
els tancaments s’hauran d’ajustar, com a mínim, a les exigències de la normativa
municipal
Accessos a les obres: Hauran de restringir l’accés només a les persones relacionades
amb l’Obra. Sempre que sigui possible caldrà donar accés a la resta de zones del centre
per una via alternativa; quan no sigui possible, caldrà habilitar les mesures de
protecció i senyalització adequades.
Accessibilitat de l’obra en cas d’accident; Caldrà preveure una via d’evacuació suficient
per al trasllat de ferits i/o l’accés de personal sanitari en cas d’accident.

3.3.Mesures mediambientals adoptades per a l’execució de les obres.
A més de les mesures que reflecteixin tant l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut com el Pla de
Seguretat i Salut, per minimitzar la producció de pols, sorolls i vibracions tant als treballadors
com a tercers, el Contractista redactarà un Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi
Ambient, que haurà d’ésser aprovat per la Direcció d’Execució de l’Obra i que determinarà els
procediments necessaris per a garantir aspectes tals com:











Correcta gestió de la utilització dels contenidors segons els tipus de residus.
Minimització dels residus d’enderrocs: reutilització.
Determinació de les zones de neteja i de recollida de residus.
Avaluació del consum d’aigua i d’energia per les diferents unitats d’obra per tal de
minimitzar el seu consum.
Evitar la contaminació de les aigües superficials i subterrànies, garantint el drenatge en
tot el solar.
Evitar alterar la composició del sòl per abocaments incontrolats, olis, greixos, gasoils,
neteja de canaletes dels camions de formigó i altres residus d’obra.
Preveure la correcta utilització de “serveis higiènics químics” i la impermeabilització de
fosses sèptiques, si s’escau.
Disminució de la pols, vibracions, sorolls, etc. generats per l’obra per evitar l’afectació
a l’atmosfera i a la població.
Mantenir canals de comunicació amb la població propera a l’obra.
Tenir cura de mantenir les condicions de seguretat prevenint l’accidentalitat per
increment de transports.
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3.4 Termini d’execució i pla de treballs
Per a la programació del temps material necessari per al desenvolupament de les diferents
activitats als diferents edificis, s’han tingut en compte els següents factors:




LLISTA D’ACTIVITATS: Relació d’unitats d’obra.
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA: Relació temporal de realització material d’unes unitats
respecte a altres. Solapaments d’activitats.
DURADA DE LES ACTIVITATS: Mitjançant la fixació de terminis temporals per a
l’execució de cadascuna de les unitats d’obra, fruit de l’experiència en actuacions
similars.

En base a l’anterior, es preveuen els següents terminis d’execució:
Edifici
Teatre Alegria

Termini d’execució
1 setmana

Així doncs el termini total previst de les obres s’estima en 1 setmana
El contractista haurà de reflectir, per exemple, mitjançant un diagrama de Gantt, la
programació definitiva de les obres i les variacions introduïdes segons la seva previsió del
procés constructiu respecte a al inicialment previst en aquest projecte. Tanmateix els terminis
poden veure’s afectats per fenòmens metereològics, doncs cal recordar que en cas de pluges o
forts vents caldrà aturar els treballs.
3.5 Número màxim de persones previstes en obra
El nombre màxim de treballadors simultanis previstos en obra per al muntatge de les diferents
instal·lacions de sistemes anticaiguda i proteccions col·lectives es de 4
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4.Pressupost
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QUADRE RESUM
Teatre Alegria

7.614,00 €

SUMA PEM

7.614,00 €

DESPESES GENERALS 13%

989,82 €

BENEFICI INDUSTRIAL 6%

456,84 €

SUMA

9.060,66 €

IVA 21%

1.902,74 €

TOTAL

El promotor
Ajuntament de Terrassa

10.963,40 €

AMIDAMENTS VALORATS
TEATRE ALEGRIA
Unitats

Import
Preu
3.104,00 €
3.104,00 €

TA1

Barana d'alumini contrapesada autoportant segons EN14223, tipus Somain Securilisse o similar, de 54m de longitud, pal
inclinat 30º de 1,1 m, amb passama i barra intermitja,sense
entornpeu, separació entre pals de màxim 1,5m amb 3 canvis
de direcció,amb taps de passamà i intermitjos. Inclosos
mitjans auxiliars neccessaris per a la correcta execució de la
partida, carrega i transport de runes a abocador controlat i
taxes si resulten necessaries.

1

TA2

Barana d'alumini contrapesada autoportant segons EN14223, tipus Somain Securilisse o similar, de 11,5m de longitud, pal
vertical, de 1,1 m, amb passama i barra intermitja,sense
entornpeu, separació entre pals de màxim 1,5m amb conexió
a barana contrapesada de pal inclinat, incloses unions amb
altres baranes,amb taps de passamà i intermitjos. Inclosos
mitjans auxiliars neccessaris per a la correcta execució de la
partida, carrega i transport de runes a abocador controlat i
taxes si resulten necessaries.

1

702,00 €

702,00 €

TA 3

Barana d'alumini segons EN1422-3, tipus Somain Securilisse
o similar, de 2m de longitud, pal vertical de 1,1 m, amb
passama i barra intermitja,sense entornpeu, separació entre
pals de màxim 1,5m ancorada al parament, amb taps de
passamà i intermitjos, inclosa la impermeabilitzacio. Inclosos
mitjans auxiliars neccessaris per a la correcta execució de la
partida, carrega i transport de runes a abocador controlat i
taxes si resulten necessaries.

1

202,00 €

202,00 €

Suma
7.614,00 €

TA4

Carril rigid tipus Fallprotec Securail o equivalent segons
EN795D, amb suports per coberta sandwich amb acabat PVC,
inlclosa la impermeabilització, carros de desplaçament
Inclosos mitjans auxiliars neccessaris per a la correcta
execució de la partida, carrega i transport de runes a
abocador controlat i taxes si resulten necessaries.

1

2.806,00 €

2.806,00 €

TA5

Neteja de canal de recollida d'aigües pluvials i recol·locació de
safata de cablejat existent al parament vertical de l'ampit.
Inclosos mitjans auxiliars neccessaris per a la correcta
execució de la partida, carrega i transport de runes a
abocador controlat i taxes si resulten necessaries.

1

800,00 €

800,00 €

PREUS DESCOMPOSATS
TEATRE ALEGRIA
TA1

TA2

TA 1.0

Barana d'alumini contrapesada autoportant segons EN14223, tipus Somain Securilisse o similar, de 54m de longitud, pal
inclinat 30º de 1,1 m, amb passama i barra intermitja,sense
entornpeu, separació entre pals de màxim 1,5m amb 3 canvis
de direcció,amb taps de passamà i intermitjos. Inclosos
mitjans auxiliars neccessaris per a la correcta execució de la
partida, carrega i transport de runes a abocador controlat i
taxes si resulten necessaries.

ml

53

48,00 €

2.544,00 €

TA 1.1
TA 1.2
TA 1.3

Muntatge i accessoris
Mesures de seguretat i salut
Control de Qualitat

Ud
Ud
Ud

1,1
1
1

400,00 €
80,00 €
40,00 €

440,00 €
80,00 €
40,00 €

TA 2.0

Barana d'alumini contrapesada autoportant segons EN14223, tipus Somain Securilisse o similar, de 11,5m de longitud, pal
vertical, de 1,1 m, amb passama i barra intermitja,sense
entornpeu, separació entre pals de màxim 1,5m amb conexió
a barana contrapesada de pal inclinat, incloses unions amb
altres baranes,amb taps de passamà i intermitjos. Inclosos
mitjans auxiliars neccessaris per a la correcta execució de la
partida, carrega i transport de runes a abocador controlat i
taxes si resulten necessaries.

ml

11,5

48,00 €

552,00 €

TA 2.1
TA 2.2
TA 2.3

Muntatge i accessoris
Mesures de seguretat i salut
Control de Qualitat

Ud
Ud
Ud

0,3
1
1

400,00 €
20,00 €
10,00 €

120,00 €
20,00 €
10,00 €

3.104,00 €

702,00 €

7.614,00 €

TA3

TA4

TA5

TA 3.0

Barana d'alumini segons EN1422-3, tipus Somain Securilisse
o similar, de 2m de longitud, pal vertical de 1,1 m, amb
passama i barra intermitja,sense entornpeu, separació entre
pals de màxim 1,5m ancorada al parament, amb taps de
passamà i intermitjos, inclosa la impermeabilitzacio. Inclosos
mitjans auxiliars neccessaris per a la correcta execució de la
partida, carrega i transport de runes a abocador controlat i
taxes si resulten necessaries.

ml

2

46,00 €

92,00 €

TA 3.1
TA 3.2
TA 3.3

Muntatge i accessoris
Mesures de seguretat i salut
Control de Qualitat

Ud
Ud
Ud

0,2
1
1

400,00 €
20,00 €
10,00 €

80,00 €
20,00 €
10,00 €

TA 4.0

Carril rigid tipus Fallprotec Securail o equivalent segons
EN795D, amb suports per coberta sandwich amb acabat PVC,
inlclosa la impermeabilització, carros de desplaçament
Inclosos mitjans auxiliars neccessaris per a la correcta
execució de la partida, carrega i transport de runes a
abocador controlat i taxes si resulten necessaries.

ml

28

82,00 €

2.296,00 €

TA 4.1
TA 4.2
TA 4.3

Muntatge i accessoris
Mesures de seguretat i salut
Control de Qualitat

Ud
Ud
Ud

1,1
1
1

400,00 €
40,00 €
30,00 €

440,00 €
40,00 €
30,00 €

TA 5.0

Neteja de canal de recollida d'aigües pluvials i recol·locació de
safata de cablejat existent al parament vertical de l'ampit.
Inclosos mitjans auxiliars neccessaris per a la correcta
execució de la partida, carrega i transport de runes a
abocador controlat i taxes si resulten necessaries.

ml

28

25,00 €

700,00 €

TA 5.1
TA 5.2

Mesures de seguretat i salut
Control de Qualitat

Ud
Ud

1
1

70,00 €
30,00 €

70,00 €
30,00 €

202,00 €

2.806,00 €

800,00 €

JUVET
ENGINYERIA

8. Normativa d’aplicació (llistat no exhaustiu)
NORMATIVA TÈCNICA GENERAL D’EDIFICACIÓ
Aspectes generals












Llei d’Ordenació de l’Edificació, LOE. Llei 38/1999 (BOE 06/11/99), modificació: Llei 52/2002
(BOE 31/12/02), modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003.article 105
Codi Tècnic de l’Edificació, CTE. Decret 314/2006, 17 març (BOE 28/03/06), modificat per
Decret 1371/2007 (BOE 23/10/07), Ordre VIV 984/2009 (BOE 23/4/09) i les seves correccions
d’errades (BOE 20/12/07 i BOE 25/01/08). Decret 173/2010 pel que es modifica el Codi Tècnic
de l’Edificació, en materia d’accessibilitat i no discriminació a persones amb discapacitat. (BOE
11/03/10)
Desenvolupament de la Directiva 89/106/CEE, de productes de la construcción. Decret
1630/1992 modificat pel Decret 1329/1995 (marcatge CE dels productes, equips i sistemes)
Normes per a la redacció de projectes i direcció d'obres d'edificació. Decret 462/1971 (BOE
24/03/71) modificat pel Decret 129/1985 (BOE 7/02/85)
Normes sobre el llibre d'Ordres i assistències en obres d'edificació.Ordre 9/06/1971 (BOE
17/06/71) correcció d’errades (BOE 6/07/71) modificada per l’Ordre 14/06/71 (BOE 24/07/91)
Llibre d'Ordres i visites. Decret 461/1997, 11 març
Certificat final de direcció d'obres. Decret 462/1971 (BOE 24/03/71)
Llei de Contractes del Sector Públic.Llei 30/2007 (BOE 31/10/07)
Desenvolupament parcial de la Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic. Decret 817/2009
(BOE 15/05/09)
Llei de l’Obra pública. Llei 3/2007 (DOGC 06/07/07)

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ
Ús de l’edifici


LLOCS DE TREBALL. Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball Decret
486/1997, 14 abril (BOE 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de 'l'Ordenança de
seguretat i salut en el treball', Ordre 09/03/1971

ALTRES USOS


Segons reglamentacions específiques

Accessibilitat





Condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a
l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions. Decret 505/2007 (BOE
11/05/07). Desenvolupament de la LIONDAU, Llei d'Igualtat de oportunitats i no discriminació i
accés universal
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA
CTE DB SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat. Decret 314/2006, 17 març (BOE 28/03/06),
modificat per Decret 1371/2007 (BOE 23/10/07), Ordre VIV 984/2009 (BOE 23/4/09) i les seves
correccions d’errades (BOE 20/12/07 i BOE 25/01/08). Decret 173/2010 pel que es modifica el
Codi Tècnic de l’Edificació, en materia d’accessibilitat i no discriminació a persones amb
discapacitat. (BOE 11/03/10)
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Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques. Llei 20/1991
(DOGC 25/11/91)
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/1991. Decret 135/1995 (DOGC
24/03/95)

Seguretat estructural





CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE
CTE DB SE Seguretat Estructural, Bases de càlcul
CTE DB SE AE Accions a l’edificació
Decret 314/2006, 17 març (BOE 28/03/06), modificat per Decret 1371/2007 (BOE 23/10/07),
Ordre VIV 984/2009 (BOE 23/4/09) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/07 i BOE
25/01/08). Decret 173/2010 pel que es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en materia
d’accessibilitat i no discriminació a persones amb discapacitat. (BOE 11/03/10)

Seguretat en cas d’incendi






CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi
Decret 314/2006, 17 març (BOE 28/03/06), modificat per Decret 1371/2007 (BOE 23/10/07),
Ordre VIV 984/2009 (BOE 23/4/09) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/07 i BOE
25/01/08). Decret 173/2010 pel que es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en materia
d’accessibilitat i no discriminació a persones amb discapacitat. (BOE 11/03/10)
Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i
edificis. Llei 3/2010, 18 febrer (DOGC 10/03/10), entra en vigor 10/05/10

Seguretat d’utilització i accessibilitat












CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA
CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat
SUA 1 Seguretat enfront al risc de caigudes
SUA 2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades
SUA 3 Seguretat enfront al risc d'immobilització en recintes tancats
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
Decret 314/2006, 17 març (BOE 28/03/06), modificat per Decret 1371/2007 (BOE 23/10/07),
Ordre VIV 984/2009 (BOE 23/4/09) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/07 i BOE
25/01/08). Decret 173/2010 pel que es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en materia
d’accessibilitat i no discriminació a persones amb discapacitat. (BOE 11/03/10)
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Salubritat











CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Salubritat, HS
CTE DB HS 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
Decret 314/2006, 17 març (BOE 28/03/06), modificat per Decret 1371/2007 (BOE 23/10/07),
Ordre VIV 984/2009 (BOE 23/4/09) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/07 i BOE
25/01/08)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. Decret 21/2006 (DOGC
16/02/06) i Decret 111/2009 (DOGC 16/70/09)

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI














Sistemes estructurals
CTE DB SE Seguretat Estructural, Bases de càlcul
CTE DB SE AE Accions a l’edificació
CTE DB SE C Fonaments
CTE DB SE A Acer
CTE DB SE M Fusta
CTE DB SE F Fàbrica
CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F
Decret 314/2006, 17 març (BOE 28/03/06), modificat per Decret 1371/2007 (BOE 23/10/07),
Ordre VIV 984/2009 (BOE 23/4/09) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/07 i BOE
25/01/08). Modificat pel Decret 173/2010 (BOE 11/03/10)
NCSE-02 Norma de Construcció Sismorresistent. Part general i edificació. Decret 997/2002, 27
setembre (BOE 11/10/02)
EHE-08 Instrucció de formigó estructural. Decret 1247/2008, 18 juliol (BOE 22/08/08)
Instrucció d'Acer Estructural EAE. Decret 751/2011 (BOE 23/06/11), en vigor a partir del
23/12/11. El Decret 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. aquesta
Instrucció i el DB SE A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació.

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
 Decret 314/2006, 17 març (BOE 28/03/06), modificat per Decret 1371/2007 (BOE 23/10/07),
Ordre VIV 984/2009 (BOE 23/4/09) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/07 i BOE
25/01/08). Decret 173/2010 pel que es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria
d’accessibilitat i no discriminació a persones amb discapacitat. (BOE 11/03/10)
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Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/1991. Decret 135/1995 (DOGC
24/03/95).
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. Decret 21/2006 (DOGC
16/02/06) i Decret 111/2009 (DOGC 16/70/09)

Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis
INSTAL·LACIONS D’AIGUA
 CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua. Decret 314/2006, 17 març (BOE 28/03/06) modificat per
Decret 1371/2007 (BOE 23/10/07), Ordre VIV 984/2009 (BOE 23/04/09) i les seves
 correccions d’errades (BOE 20/12/07 i BOE 25/01/08)
 CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària. Decret 314/2006, 17 març (BOE
28/03/06) modificat per Decret 1371/2007 (BOE 23/10/07), Ordre VIV 984/2009 (BOE
23/04/09) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/07 i BOE 25/01/08)
 Criteris sanitaris de l'aigua de consum humà. Decret 140/2003 (BOE 21/02/03)
 Criteris higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. Decret 865/2003
(BOE 18/07/03)
 Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries. Decret 2060/2008
(BOE 05/02/09)
 Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. Decret 21/2006 (DOGC
16/02/06) i Decret 111/2009 (DOGC16/07/09)
 Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. Decret 352/2004
(DOGC 29/07/04)
 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 gestionats per la Generalitat de Catalunya). Decret
202/1998 (DOGC 06/08/98)
 Ordenances municipals
INSTAL·LACIONS D’EVACUACIÓ
 CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües. Decret 314/2006, 17 març (BOE 28/03/06) modificat per
Decret 1371/2007 (BOE 23/10/07), Ordre VIV 984/2009 (BOE 23/04/09) i les seves correccions
d’errades (BOE 20/12/07 i BOE 25/01/08)
 Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. Decret 21/2006 (DOGC
16/02/06) i Decret 111/2009 (DOGC16/07/09)
 Ordenances municipals
INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT
 REBT Reglament electrotècnic per a baixa tensió. Instruccions Tècniques Complementàries.
Decret 842/2002 (BOE 18/09/02)
 CTE DB HE 5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica. Decret 314/2006, 17 març
(BOE 28/03/06) modificat per Decret 1371/2007 (BOE 23/10/07), Ordre VIV 984/2009 (BOE
23/04/09) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/07 i BOE 25/01/08)
 Activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments
d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica. Decret 1955/2000 (BOE 27/12/00). Obligació
de centre de transformació, distàncies línies elèctriques
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Reglament de condicions tècniques i garanties de seguretat en línees elèctriques d'alta tensió i
les seves instruccions tècniques complementàries, ITC-LAT 01 a 09. Decret 223/2008 (BOE
19/03/08). En vigor a partir del 19/03/2008
Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques i centres
de transformació. Decret 3275/1982 (BOE 1/12/82), correcció d’errors (BOE 18/01/83)
Normes sobre ventilació i accés de certs centres de transformació. Resolució 19/6/1984 (BOE
26/06/84)
Connexió d’instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió. Decret 1663/2000, 29
setembre (BOE 30/09/00)
Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la
xarxa elèctrica. Decret 352/2001, 18 setembre (DOGC 02/01/02)
Normes Tècniques particulars FECSA-ENDESA relatives a instal·lacions de xarxa i a les
instal·lacions d’enllaç. Resolució ECF/45/2006 (DOGC 22/02/07)
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. Decret
363/2004 (DOGC 26/08/04)
Es fixa un termini provisional per a la inscripció de les instal·lacions d’energia elèctrica de baixa
extensió ja existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica. Instrucció 10/2005, 16
desembre, de la Direcció General d’Energia i Mines
Es prorroguen els terminis establerts a la Instrucció 10/2005, 16 desembre, relativa a la
inscripció de les instal·lacions d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al
règim d’inspecció periòdica. Instrucció 3/2010, 16 desembre, 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 30/11/88)

INSTAL·LACIONS D’IL·LUMINACIÓ
 CTE DB HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació. Decret 314/2006, 17 març
(BOE 28/03/06) modificat per Decret 1371/2007 (BOE 23/10/07), Ordre VIV 984/2009 (BOE
23/04/09) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/07 i BOE 25/01/08)
 CTE DB SU 4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada. Decret 314/2006, 17
març (BOE 28/03/06) modificat per Decret 1371/2007 (BOE 23/10/07), Ordre VIV 984/2009
(BOE 23/04/09) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/07 i BOE 25/01/08)
 REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrencia. Decret 842/2002 (BOE 18/09/02)
INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS
 Infraestructures comunes en els edificis per a l'accés als serveis de telecomunicació. Decret Llei
1/98, 27 febrer (BOE 28/02/98); modificació Llei 10/2005 (BOE 15/06/05); modificació Llei
38/1999 (BOE 6/11/99).
 Reglament regulador de les infraestructures comunes de telecomunicacions per a l'accés als
serveis de telecomunicació en l'interior de les edificacions
 Decret 346/2011 (BOE 1/04/11) en vigor a partir del 2/10/2011, a partir de la seva entrada en
vigor quedar derogat el Decret 401/2003. Reglament regulador de les infraestructures comunes
de telecomunicacions per a l'accés als serveis de telecomunicació en l'interior dels edificis i de
la activitat d'instal·lació d'equips i sistemes de telecomunicacions
 Decret 401/2003 (BOE 14/06/03). Ordre CTE/1296/2003, per la qual es desenvolupa el
reglament reguladors de les infraestructures comunes de
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telecomunicacions per a l'accés als serveis de telecomunicació a l'interior dels edificis i de
l'activitat d'instal·lació d'equips i sistemes de telecomunicacions, aprovat pel Decret 401/2003.
Ordre CTE/1296/2003, 14 maig (BOE 27/06/03)
Procediment a seguir en les instal·lacions col·lectives de recepció de televisió en el procés de la
seva adequació per a la recepció de TDT i es modifiquen determinats aspectes administratius i
tècnics de les infraestructures comuns de telecomunicació en l'interior dels edificis. Ordre
ITC/1077/2006 (BOE 13/4/06)
Norma tècnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per a l’accés al
servei de telecomunicacions per cable. Decret 116/2000 (DOGC 27/03/00)
Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i
distribució dels senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents
d’emissions terrestres i de satèl·lit. Decret 117/2000 (DOGC 27/03/00)

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS




RIPCI Reglament de Instal·lacions de Protecció Contra Incendis. Decret 1942/1993 (BOE
14/12/93), modificacions per Ordre 16/04/1998 (BOE 28/04/98)
Normes de procediment i desenvolupament del Decret 1942/1993 i es revisa l'Annex i els seus
apèndixs. Ordre 16/04/1998 (BOE 28/04/98)
CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi. Decret 314/2006, 17 març (BOE
28/03/06) modificat per Decret 1371/2007 (BOE 23/10/07), Ordre VIV 984/2009 (BOE
23/04/09) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/07 i BOE 25/01/08); Decret 173/2010
(BOE 11/03/10)

CONTROL DE QUALITAT
MARC GENERAL




Codi Tècnic de l’Edificació, CTE. Decret 314/2006, 17 març (BOE 28/03/06), modificat per
Decret 1371/2007 (BOE 23/10/07), Ordre VIV 984/2009 (BOE 23/4/09) i les seves correccions
d’errades (BOE 20/12/07 i BOE 25/01/08). Decret 173/2010 pel que es modifica el Codi Tècnic
de l’Edificació, en materia d’accessibilitat i no discriminació a persones amb discapacitat. (BOE
11/03/10)
EHE-08 Instrucció de formigó estructural. Capítol 8. Control. Decret 1247/2008, 18 juliol (BOE
22/08/08)

NORMATIVES DE PRODUCTES, EQUIPS I SISTEMES (no exhaustiu)







Disposicions per la lliure circulació dels productes de construcción. Decret 1630/1992, 29
desembre, de transposició de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel Decret 1329/1995
Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les
propietats de reacció i de resistència enfront al foc. Decret 312/2005 (BOE 2/04/05) i
modificació per Decret 110/2008 (BOE 12/02/08)
Actualització de les fitxes d'autorització d'ús de sistemes de forjats. Resolució 30/01/1997
(BOE 6/03/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE08
RC-92 Instrucció per la recepció de cals en obres de rehabilitació de sòls.Ordre 18/12/1992
(BOE 26/12/92)
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UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó. Ordre 12/4/1985 (DOGC
3/05/85)
RC-08 Instrucció per la recepció de ciments. Decret 956/2008 (BOE 19/06/08), correcció
d’errades (BOE 11/09/08)
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació.
Resolució 22/6/1998 (DOGC 3/08/98)
Gestió de residus de construcció i enderrocs. Text refós de la Llei reguladora dels residus.
Decret Legislatiu 1/2009, 21 juliol (DOGC 28/7/09). Regulador de la producció i gestió dels
residus de construcció i demolició. Decret 105/2008, 1 febrer (BOE 13/02/08)
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 construcción. Decret 89/2010, 26 juliol (DOGC 6/07/10)
Operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus. Ordre
MAM/304/2002, 8 febrer (BOE 16/3/02)
Residus i sòls contaminats. Llei 22/2011, 28 juliol (BOE 29/7/11)

LLIBRE DE L’EDIFICI




Llei d’Ordenació de l’Edificació, LOE. Llei 38/1999 (BOE 06/11/99), modificació: Llei
52/2002 (BOE 31/12/02), modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003.
article 105
Codi Tècnic de l’Edificació, CTE. Decret 314/2006, 17 març (BOE 28/03/06), modificat per
Decret 1371/2007 (BOE 23/10/07), Ordre VIV 984/2009 (BOE 23/4/09) i les seves
correccions d’errades (BOE 20/12/07 i BOE 25/01/08). Decret 173/2010 pel que es
modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en materia d’accessibilitat i no discriminació a
persones amb discapacitat. (BOE 11/03/10)

PREVENCIO DE RISCOS LABORALS













Llei 31/95, de 14 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals
RD 486/97 de condicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball
RD 1215/97, de 18 de julio, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat
i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball.
RD 2177/04, de 12 de novembre, pel que es modifica el Reial Decret 1215/1997, de 18
de juliol, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la
utilització dels equips de treball, en matèria de treballs temporals en alçada.
773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la
a la utilització dels equips de protecció individual. (B.O.E. 12.VI.1997)
RD. 1407/1992, de 20 de noviembre, pel que es regulen les condicions per a la
comercializació i llure circul·lació intracomunitaria dels equips de protecció individual.
(B.O.E. 28.XII.1992)
RD. 1435/1992, de 27 de novembre, pel que es dicten les disposicions d’aplicació de la
Directiva 89/392/CEE, relativa a la aproximació de las legislacions dels estats membres
sobre màquines. (BOE 11.XII.1992).Derogat a partir del 29.XII.2009.
RD.1644/2008, de 10 d’octubre, pel que s’estableixen les normes per a la
comercialització i posada en servei de les màquines. Exigible a partir del 29.XII.2009
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RD 1627/97, de 24 d’octubre, pel que se estableixen les disposicions mínimes de
seguretat i salut a les obres de construcció
RD 39/97, 17 de gener , Reglament dels Serveis de Prevenció i modificacions posteriors
RD 337/2010, de 19 de març, pel que es modifica el RD 39/1997; el RD1109/2007, pel
que es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 de octubre, i el RD 1627/1997, de 24 de
octubre, pel que se estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les
obres de construcció
Llei 32/06, Reguladora de la subcontractació al sector de la construcció
RD 1109/2007, que desenvolupa la Llei 32/97 Reguladora de la subcontractació al
sector de la construcció
RD 485/97, de disposicions mínimes de seguretat i salut en la senyalització de llocs de
treball.

EQUIPS I TREBALLS EN ALÇADA
















UNE-EN 341: 1997. Equips de protecció individual contra caigudes d’alçada. Dispositius
de descens.
UNE-EN 353-2: 2002. Equips de protecció individual contra caigudes d’alçada. Part 2:
Dispositius anticaigudes lliscants sobre línea de ancoratge flexible.
UNE-EN 354: 2002. Equips de protecció individual contra caigudes d’alçada. Elements
d’amarre.
UNE-EN 355: 2002. Equips de protecció individual contra caigudes d’alçada.
Absorbidors d’energia.
UNE-EN 358: 2000. Equips de protecció individual per a sujecció en posició de treball i
prevenció de caigudes d’alçada. Cinturons per a sujecció i retenció i component
d’amarrada de sujecció.
UNE-EN 360: 2002. Equips de protecció individual contra caigudes d’alçada. Dispositius
anticaigudes retràctils.
UNE-EN 361: 2002. Equips de protecció individual contra caigudes d’alçada. Arnesos
anticaiguda.
UNE-EN 362: 2005. Equips de protecció individual contra caigudes d’alçada.
Connectors.
UNE-EN 363: 2008. Equips de protecció individual contra caigudes d’alçada. Sistemes
de protecció de caigudes.
UNE-EN 364:1993+ AC:1994. Equips de protecció individual contra caigudes d’alçada.
Mètodes d’assaig.
UNE-EN 365:2005. Equips de protecció individual contra caigudes d’alçada.
Requeriments generals per a instruccions d’us, manteniment, revisió periòdica,
reparació, marcat i embalatge.
UNE-EN 397: 1995 + A1: 2000. Cascos de protecció per a la industria.
UNE-EN 795:1996+ AC: 2001. Equips de protecció individual contra caigudes d’alçada.
Dispositius d’ancoratge. Requeriments i assajos.
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UNE-EN 813: 2009. Equips de protecció individual contra caigudes d’alçada. Arnesos de
seient.
UNE-EN 1868:1997. Equips de protecció individual contra caigudes d’alçada. Llista de
termes equivalents.
UNE-EN 1891:1999. Equips de protecció individual contra caigudes d’alçada. Cordes
trenades amb funda, semiestàtiques.
UNE-EN 12841: 2007. Equips de protecció individual contra caigudes d’alçada.
Sistemes d’accés mitjançant cordes. Dispositius de regulació de corda
UNE-EN ISO 14122-1 Seguretat de les màquines d’accés permanent a màquines i
instal·lacions industrials. Part 1: Selecció de mitjans de accés fixes entre dos nivells.
UNE-EN ISO 14122-2 Seguretat de les màquines d’accés permanent a màquines i
instal·lacions industrials. Part 2: Plataformes de treball i passarel·les
UNE-EN ISO 14122-3. Seguretat de les màquines d’accés permanent a màquines i
instal·lacions industrials. Part 3: Escales, escales de graons i guardacossos.
UNE-EN ISO 14122-4. Seguretat de les màquines d’accés permanent a màquines i
instal·lacions industrials. Part 4: Escales fixes
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6. PLEC DE CONDICIONS
6.1 CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS
Sobre els components
Sobre l'execució
Sobre el control de l'obra acabada
Sobre normativa vigent
Sobre els treballs en alçada
1 CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA
SISTEMA SUSTENTACIÓ
SUBSISTEMA ENDERROCS
1 CONDICIONS GENERALS
1.1 Enderroc de cobertes
1.2 Arrencada de revestiments
1.3 Enderroc de tancaments i diversos
SISTEMA ESTRUCTURA
SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA
1 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
1.1 Tipus d’elements
1.1.1 Escales i rampes
2 ESTRUCTURES D’ACER
SISTEMA ENVOLVENT
SUBSISTEMA COBERTES
1 COBERTES PLANES
2 COBERTES INCLINADES
SUBSISTEMA FAÇANES
1 OBERTURES
1.1 Fusteries exteriors
1.1.1 Fusteries de vidre
1.2 Envidrament
1.2.1 Vidres plans
SUBSISTEMA DEFENSES
1 BARANES
SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS
1 AÏLLAMENTS CONTRA LA HUMITAT
1.1 Imprimadors
1.2 Làmines
SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS
SUBSISTEMA PAVIMENTS
1 PER PECES
1 Ceràmics
SUBSISTEMA REVESTIMENTS
1 ARREBOSSATS
2 ENGUIXATS
3 PINTATS
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SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL.LACIONS
SISTEMA EQUIPAMENTS I D'ALTRES
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.
Els equips de seguretat per a treballs en alçada (EN795) a instal·lar disposaran per a tots els
seus components de la homologació i certificació corresponent emesa per un organisme
acreditat per certificar segons la norma EN 795 com per exemple; Decka, Apave, Norisko, Tuv.
Es facilitaran les seves notes de càlcul, on es tindran en compte esforços, fletxa, tensió i altres
varibles concretes de cada línia de vida. Es facilitarà el manual de instal·lació del sistema
anticaiguda i manual d’usuari on es detallaran entre d’altres aspectes els EPI més adeqüats per
a fer-les servir, així com de les corresponents plaques identificatives de cada component que
ho requereixi. També s’indicaran les revisions periòdiques que calgui fer i es documentaran.
Els equips nomès es podran instal·lar per a una empresa instal·ladora especialitzada i
autoritzada pel fabricant per a muntar els seus equips de protecció a l’Estat Español. Els equips
a instal·lar disposaran de garantia del fabricant a l’estat Español. La presentació de tota la
documentació relativa als equips de seguretat per a treballs en alçada a instal·lar serà prèvia al
control de recepció dels equips subministrats.
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
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constructor, qui els presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació
comprendrà, almenys, els següents documents:
a) els documents d’origen, full de subministrament ;
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides
reglamentàriament, inclosa la documentació corresponent al marcatge CE dels
productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que
siguin transposició de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.
Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el
compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà
comprovant, únicament, les seves característiques aparents.
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica
1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats,
que assegurin les característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte i
documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb l'establert
en l’article 5.2.3; i
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i
sistemes innovadors, d’acord amb l'establert en l’article 5.2.5, i la constància del
manteniment de les seves característiques tècniques.
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient
per a l’acceptació dels productes, equips i sistemes emparats per ella.
Control de recepció mitjançant assaigs
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en
determinats casos, realitzar assaigs i proves sobre alguns productes, segons l'establert
en la reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats per la
D.F.
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el
projecte o indicats per la direcció facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos
a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar.
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:
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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
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
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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.
Sobre les empreses contractistes per a la instal·lació d’equips de seguretat en alçada.
Els equips de seguretat per a treballs en alçada nomès es podran instal·lar per a una empresa
instal·ladora especialitzada que disposi d’acreditació vigent d’acreditació com a instal·ladors
per part del fabricant dels sistemes de seguretat que hagin d’instal·lar o revisar a l’estat
Español.
Aquestes empreses estaran al corrent de les seves obligacions legals, tributàries, i en especial,
en matèria de Prevenció de Riscos Laborals. Estaran inscrites al Registre d’empreses
contractistes i subcontractistes REA.
Les tasques es realitzaran per un mínim de 2 operaris amb formació específica vigent per a
treballs temporals en alçada d’acord amb el 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, certificada per ANETVA,
IRATA o equivalent.
Els operaris disposaran de formació i informació d’acord amb els artícles 18 i 19 de la Llei
31/95 de Prevenció de Riscos Laborals. També disposaran de la formació de 8h, 20h o 6h que
els pertoqui segons el seu ofici d’acord amb la Llei 32/06 reguladora de la subcontractació en
el sector construcció i posterior desenvolupament normatiu.
Atès que es faran treballs amb risc de caiguda superior als 2m serà obligatòria la presencia
d’un Recurs Preventiu, amb formació mínima de Nivell Bàsic en Prevenció de Riscos Laborals
segons estableix la Llei 54/2003, del 12 de desembre, de Reforma del Marc Normatiu de
Prevenció de Riscos Laborals i RD 604/2006, del 19 de maig, pel que es modifica el RD 39/1997
pel que es va aprovar el Reglament dels Serveis de Prevenció i el RD 1627/1997 pel que
s’estableixen les Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció.
Els treballadors hauran de disposar del corresponent certificat d’Aptitut mèdica vigent emès
pel Servei de Vigilància de la Salut, atès que es realitzen treballs en alçada que poden suposar
un risc per a ells mateixos o per a altres treballadors, d’acord amb l’art.22 de la Llei 31/95 de
Prevenció de Riscos Laborals.
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Tots els treballadors disposaran dels EPI adeqüats per a la realització de treballs temporals en
alçada i técniques de posicionament mitjançant cordes que es revisaran abans del inici dels
treballs com son;












Casc de seguretat amb Barboquejo (EN 397 i EN12492)
Arnés anticaiguda EN 361, EN 358 i EN 813 amb Bloquejador ventral: EN 567 i EN
1284 tipus B.
Guants amb marcatge CE
Sabates de seguretat EN20345
Cordes semiestàtiques EN 1891 tipus A
Mosquetons EN362
Dispositiu anticaiguda EN 353 2, EN1891 tipo A i EN12841 tipo A amb amortidor EN
355
Descensors autofrenables EN 341 clase A, EN 12841 tipus C
Elements d’ascens EN 567 i EN 12841 tipo B
Politges EN 1278
Cintes d’ancoratge EN 566 i EN 795 B

CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA
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.
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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.
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
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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 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.
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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
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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.
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
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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.
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
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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

Enderroc de cobertes

Treballs destinats a la demolició dels elements que constitueixen la coberta d’un edifici.
Execució
Condicions prèvies
Es tindran en compte les prescripcions del subsitema enderrocs.
Abans d’iniciar la demolició d’una coberta es comprovarà la distància a les línies elèctriques i la
càrrega dels mateixos.
Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir possibles obturacions.
Fases d’execució
Sempre es començarà des del carener i cap als ràfecs, de forma simètrica per vessants, de
manera que s'evitin sobrecàrregues descompensades que puguin provocar enfonsaments
imprevistos.
Les ordres i mitjans a utilitzar s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. i sota les
ordres de la D.F.
Enderroc d'elements singulars de coberta. L’enderroc de xemeneies, conductes de ventilació...,
es durà a terme, en general, abans de l’enderroc o arrencada del material de cobertura,
desmuntant de dalt cap baix, sense permetre la bolcada sobre la coberta. Quan s'aboquin els
materials procedents de l'enderroc a través de la mateixa xemeneia es procurarà evitar
l'acumulació d'enderrocs sobre el forjat, retirant periòdicament l'enderroc emmagatzemat
quan no s'estigui treballant a sobre. Quan aquests elements es baixin sencers es suspendran
prèviament, s'anul·larà el seu ancoratge i/o fixació i, després de controlar qualsevol oscil·lació,
es baixaran.
Enderroc de material de cobertura. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de
vessants oposades, començant pel carener. Les plaques de fibrociment o similars es carregaran
i es baixaran de la coberta tal i com es van desmuntant i sense trencar-les en trossos. A més a
més les plaques de fibrociment, en ser considerades un material potencialment perillós pel seu
contingut en amiant, hauran de ser manipulades pel personal que provingui d’una empresa
autoritzada per a la realització d’aquesta mena de treballs.
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Enderroc de tauler de coberta. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants
oposades, començant pel carener. Quan el tauler de coberta estigui suportat a sobre d’uns
envanets de sostre-mort s’hauran de enderrocar aquests en primer lloc.
Enderroc d’envanets de sostre-mort o conillers. S’enderrocaran, en general, per zones
simètriques de vessants oposades, començant pel carener i després d’haver aixecat el tauler
ceràmic que es recolza sobre ells. A mesura que avancen els treballs s’enderrocaran els
envanets i els envanets de riosta.
Enderroc de l’element de formació de pendents amb material de farciment. S’enderrocarà, en
general, per zones simètriques de vessants oposades, començant pels careners més aixecats i
equilibrant les càrregues. En aquesta operació no s’enderrocarà la capa de compressió dels
forjats ni s'afebliran les bigues o biguetes dels mateixos. Es taparan, prèviament a l'enderroc
dels pendents de coberta, els albellons i les buneres de recollida d'aigües pluvials.
Enderroc de llistons, cabirons o cairats, corretges i encavellades. S’enderrocarà, en general, per
zones simètriques de vessants oposades, començant pel carener. Quan no existeixi cap altre
trava entre les encavellades que el proporcionat per les corretges i cabirons, aquests no
s’eliminaran fins que les encavallades estiguin ben apuntalades. No es suprimiran els elements
de riosta mentre no es retirin els elements estructurals que incideixen sobre ells. Si les
encavellades han de ser baixades senceres, es suspendran prèviament al seu descens; la fixació
dels cables de suspensió es realitzarà per sobre del centre de gravetat de l’encavellada. Si,
d’altra banda s’han de desmuntar a peces, s’apuntalaran i es trossejaran començant, en
general, pels cavalls. Si per sobre de les encavellades hi gravitessin sostres, aquests
s’eliminaran de forma prèvia, amb independència del sistema d’enderroc a utilitzar.

1.2

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
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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, 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.

1.4 Enderroc de tancaments (interior i exterior, inclou fusteries)
Treballs destinats a la demolició de façanes, particions i fusteries d’una edificació .

Execució
Condicions prèvies
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Es taparan els embornals
dels baixants, per prevenir possibles obturacions.
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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 façanes. Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no
s'afebleixin els elements estructurals. L’enderroc d'aquests elements constructius, es podrà
dur a terme per mitjans mecànics, sempre que es donin les circumstàncies que condicionen la
utilització dels mateixos i que s'assenyalen en l'apartat corresponent dels enderrocs en
general.
Enderroc d’envans interiors. L’enderroc dels envans de cada planta es durà a terme abans
d’enderrocar el forjat superior per tal d’evitar que, amb la retirada d'aquests, puguin
desplomar-se; també perquè l’enderroc del forjat no es vegi afectat per la presència
d'ancoratges o suports no coneguts sobre aquests envans. Quan el forjat presenti una fletxa
considerable, no es retiraran els envans que hi graviten a sobre sense haver-lo apuntalat
prèviament. El sentit de l'enderroc dels envans serà de dalt cap baix. A mesura que avanci
l’enderroc dels envans, s’aniran retirant els bastiments de la fusteria interior. En els envans
que comptin amb revestiments de tipus ceràmic (enrajolats, ...) es podrà dur a terme
l’enderroc de tot l'element en conjunt. Segons les circumstàncies, la D. F. indicarà que es
trossegin els paraments mitjançant talls verticals i la bolcada posterior s'efectuarà per
embranzida, tenint cura que el punt d'embranzida estigui per sobre del centre de gravetat del
parament a tombar, per tal d’evitar la seva caiguda cap al costat contrari. No es deixaran
envans sense travar en zones exposades a l'acció de forts vents quan superin una alçada
superior a vint vegades el seu gruix.
Arrencada de fusteries i elements varis. Els bastiments es desmuntaran, normalment, quan
s’hagi d’enderrocar l'element estructural en el que estiguin situats. Quan es retirin fusteries i
serralleries en plantes inferiors a la que s'està demolint, no s'afeblirà l'element estructural on
estiguin situades. En general, es desmuntaran sense trossejar els elements que puguin produir
talls o lesions com vidres i aparells sanitaris. El trossejament d'un element es realitzarà per
peces, la grandària de les quals permeti el seu maneig per una sola persona.
SISTEMA ESTRUCTURA

SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA

1 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
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Conjunt d’elements de formigó armat o pretensat que conformen una estructura destinada a
garantir la resistència i l’estabilitat de l’edifici i la dels seus components en condicions de
seguretat, funcionalitat i aspectes acceptables durant el període de vida útil de l’edifici. Ha de
dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a les influències
previsibles en situacions normals i accidentals, amb la seguretat que estableix la normativa DB
SE, seguretat estructural i DB SI-Annex C. Formigó Armat.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB SI-Annex C. Formigó Armat,
DB HS 1, DB HE 1.
Instrucció de Formigó Estructural, EHE. RD 2661/1998.
Instrucció pel projecte i l’execució de Forjats unidireccionals de Formigó Estructural realitzats
amb elements prefabricats, EFHE. RD 642/2002.
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002.
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació
estructural dels sostres d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94.
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o
fabricats amb acer o altres materials ferris. RD 2351/1985.
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD
2605/1985.
Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. RD 2365/1985.
Criteris per la realització de control de producció dels formigons fabricats a la central. BOE. 8;
09.01.96.
Fabricació i utilització d’elements resistents per a pisos i cobertes. RD 1630/1980.
Actualització de les fitxes d’autorització d’usos de sistemes de forjats. BOE. 06.03.97.
UNE. UNE 36832:97, UNE 36-831

1.1 Tipus d’elements
1.1.1 Escales i rampes
Les escales són els elements de comunicació vertical que salven un desnivell per mitjà de
graons.
Les rampes són els elements de comunicació vertical que salven un desnivell per mitjà d'un pla
inclinat.
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Components
Formigó per armar (HA) de resistència o dosificació especificades a la D.T.
Barres corrugades d'acer, de característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T.

Execució
L'altura màxima d’un graó serà de 0.185 metres i l'estesa de 0.28 metres com a mínim, en
compliment de la normativa vigent. Les rampes per a minusvàlids, compliran la normativa
vigent. S'especificaran les característiques estructurals i d'acabats d'aquells elements que
configuren les rampes i escales.

Amidament i abonament
m3 totalment acabats d’escales i rampes, a nivell estructural, incloent en el preu tots els
materials, accessoris i treballs necessaris per a la seva construcció.

2 ESTRUCTURES D’ACER
Conjunt d’elements d’acer que conformen una estructura destinada a garantir la resistència
mecànica, l’estabilitat i l’aptitud al servei, inclosa la durabilitat per a qualsevol tipus d’edifici.
Realitzat amb perfils d’acer laminats en calent, perfils d’acer conformats en fred o calent,
utilitzats directament o formant peces compostes. Ha de dotar a l’edifici d’un comportament
estructural adient front a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i
accidentals segons CTE DB SE-A Seguretat estructural. Acer, mantenint, a més, la resistència al
foc durant el temps necessari perquè puguin complir-se les exigències de seguretat en cas
d’incendi., segons CTE DB SI , seguretat en cas d’incendi. Els tipus d’elements a les estructures
d’acer poden ser: pilars, bigues i biguetes, llindes, traves, encavallades, corretges i tots els
elements d’ancoratge i auxiliars de l’estructura d’acer.

Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-A, DB SI-6, DB SI-Annex D.
Resistència al foc dels elements d’acer, DB HS 1, DB HE 1.
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002.
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació
estructural dels sostres d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94.
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Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o
fabricats amb acer o altres materials ferris. RD 2351/1985.
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD
2605/1985.
UNE. Acers en xapes i perfils UNE EN 10025, UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-1:1998.
Materials d’aportació de soldadures UNE-EN ISO 14555:1999. Especificacions de durabilitat
UNE ENV 1090-1:1997.

Components
Perfils i xapes d’acer laminat en calent
Perfils foradats d’acer laminat en calent
Perfils i plaques conformats en fred
Reblons d’acer de cap esfèric, de cap bombejat o de capota plana.
Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència
Soldadures
Cordons i cables
Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer.
Característiques tècniques mínimes
Acers en xapes i perfils. Característiques mecàniques mínimes dels acers, segons UNE EN
10025, 10210-1:1994 i 10219-1:1998. Perfils i xapes d’acer laminat en calent. De les sèries IPN,
IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, així com de les sèries L, LD. T, rodó, quadrat o rectangle. Perfils
foradats d’acer laminat en calent. De les sèries rodó, quadrat o rectangle. Perfils i plaques
conformats en fred. De les sèries L, LD, U, C , Z, o Omega.
Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència. El moment torsor del
collat, la disposició dels forats i el seu diàmetre ha d’ésser l'indicat per la D.F. Característiques
mecàniques dels acers dels cargols ordinaris segon (CTE-DB SE-A 4.3).
Soldadures. Realitzades per arc elèctric amb resistència a tracció del metall dipositat més gran
que 37, 42 o 52 kg/mm² .
Cordons i cables. Formats per diversos filferros d’acer enrotllats helicoidalment de forma
regular, els acers utilitzats tindran entre 70 i 200 kg/m² de resistència. Es pendran precaucions
només en cas d’unions entre xapes de gran espessor.
Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer. Especificacions
de durabilitat segons UNE ENV 1090-1:1997
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Ductilitat. Comprovada segons les temperatures a que estarà sotmesa l’estructura en funció
del seu emplaçament.
Control i acceptació
En el cas de materials avalats pel certificat del fabricant, el control serà una relació entre
l’element i el seu certificat d’origen. Quan no sigui així, s’establirà un procediment mitjançant
assaigs per un laboratori independent, o en solucions de caràcter singular les recomanacions o
normatives de prestigi reconegut. (CTE-DB SE-A 12.3).

Execució
Condicions prèvies
El constructor ha d’elaborar els plànols de taller i el programa de muntatge i s’ha d’aprovar per
la D.F. La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es faran a taller. Si durant el
transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que
després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. La secció
de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. No s'han de
començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements de
cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva. Els elements provisionals de fixació
que per a l'armat i el muntatge es soldin a les barres de l'estructura, s'han de desprendre amb
bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a cops. Quan es faci necessari
tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els Plànols i
Plec Particular la forma en què s'ha fet i els medis de comprovació i mesura.
Condicions de manipulació i emmagatzematge
S’han de seguir les instruccions del fabricant i respectar dades de caducitat. S’han
d’emmagatzemar i manipular sense produir deformacions permanents ni danys en la
superfície. S’evitarà tot contacte amb el terreny i l’aigua.
Fases d’execució
Preparació de la zona de treball
Replanteig i marcat d’eixos
Col.locació i fixació provisional de la peça
Aplomat i nivellació definitius
Execució de les unions per soldadura. Es realitzarà un pla de soldatge on s’inclouran: els talls de
les unions, les dimensions i els tipus de soldadura, les especificacions sobre el procés i la
seqüència de soldadura. Els tipus de soldadura són: Per punts, en angle, a topall i en tap i
trau.(CTE-DB SE-A 10.3). Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i el vent, i a una
temperatura > 0°C. Els components han d’estar correctament fixats. Les superfícies i vores han
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de ser les apropiades pel procés de soldat, exemptes d’humitat, de fissures, d’entelladures i
materials que afectin el procés o qualitat de les soldadures. Els cordons de soldadura
successius no han de produir osques.
Execució de les unions amb cargols. Els forats pels cargols s'han de fer amb perforadora
mecànica, d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces, eliminant posteriorment les
rebaves. La perforació s'ha de realitzar a diàmetre definitiu, excepte en els forats en que sigui
previsible la rectificació per coincidència, que s'han de fer amb un diàmetre 1 mm menor. El
diàmetre nominal mínim serà de 12mm, la rosca pot estar inclosa en el pla de tall, i l’espiga del
cargol ha de sortir de la rosca de la femella desprès del roscat del pla de tall. La utilització de
femelles i volanderes queda especificada al CTE-DB SE-A 10.4. El collat de cargols sense
pretesar, i el collat de cargols pretesats queda especificat al CTE-DB SE-A 10.5. El cargols d'una
unió s'han d'apretar inicialment al 80% del moment torsor final, començant pels situats al
centre, i s'han d'acabar d'apretar en una segona pasada.
Recobriment superficial. Preparació de les superfícies. Les superfícies que hagin d’estar en
contacte amb el formigó, han de netejar-se i no pintar-se. No s’ha de començar a pintar sense
haver-ne eliminat les escòries. Els mètodes de recobriment de les estructures d’acer són:
galvanització i pintura. En el procés de galvanització. Les soldadures han d’estar segellades, si
hi ha espais en l’element fabricat es disposaran forats de purga i les superfícies galvanitzades
s’han de netejar i tractar amb pintura d’imprimació anticorrosiva amb dissolvent àcid o adollat
abans de ser pintades. En el procés de pintat. Abans de començar, es comprovarà que les
superfícies i pintures compleixen els requisits del fabricant. Pintat amb capes d’imprimació
antioxidant i anticorrosiu. Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar una segona o
tercera capa de protecció, sempre en un to diferent, segons les especificacions de la D.F. Les
parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en
contacte, rebran la segona capa de pintura i la tercera, després de la inspecció i l'acceptació de
la D.F. i abans del muntatge. No es pintaran els cargols galvanitzats o amb protecció antiòxid.
Toleràncies d’execució (CTE-DB SE-A 11.2). Per edificis de llargària <= 30m: Tolerància total
±20mm. Nivell superior del pla del pis ± 5mm. Distància entre pilars consecutius ±15mm.
Distància entre bigues consecutives ±20mm. Desviació en inclinació dels pilars. Per edificis de 6
plantes de 3m. Vh= 0,07m. Excentricitat no intencionada del recolzament d’una biga
e0<=5mm. En plaques base i pilars e1 i e2 <= 5mm.
Control i acceptació
Control de qualitat de la fabricació a taller (si s’escau), on s’inclourà el control de la
documentació de taller (CTE-DB SE-A 12.4).
Control de qualitat de muntatge, on s’inclourà la documentació de muntatge corresponent
(CTE-DB SE-A 12.5).
Toleràncies de fabricació (CTE-DB SE-A 11.1). Perfils amb doble T soldats: Alçada del perfil ± 3 a
8mm en funció de l’alçària. Seccions amb caixó: Desviacions de ± 3 a 5mm en funció de les
dimensions de les xapes. Components estructurals: Planor: L/1000 ó 3mm, Contrafletxa L/1000
ó 6mm. Ànimes i enrigidors: Desviacions per distorsió de l’ànima o distorsions de l’ala.
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Amidament i abonament
kg d’acer per amidar les bigues, biguetes, corretges, encavallades, llindes, pilars, traves,
elements d'ancoratge i elements auxiliars corresponents a les estructures d’acer, incloent-hi
en el preu tots els elements i operacions d'unió, muntatge, assaigs, protecció, ports necessaris,
etc., per a la completa execució d'acord amb el Projecte i indicacions de la D.F.
Totes les operacions de muntatge s'inclouran en el preu, així com la protecció i pintura que
siguin necessàries, d'acord amb la normativa vigent. El pes unitari pel seu càlcul ha de ser el
teòric. Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la D.F.
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.

SISTEMA ENVOLVENT

SUBSISTEMA COBERTES

1 COBERTES PLANES
Parament de cobertura exterior d’un edifici que limita l’ambient exterior amb els espais
interiors. La coberta té com a objectiu separar, connectar i filtrar l’interior de l’exterior,
satisfent els requisits de seguretat, habitabilitat i funcionalitat, segons CTE DB-HE HE1
Limitació de la demanda energètica, CTE DB-HS HS1 protecció enfront de la humitat CTE DB-HS
HS5 evacuació d’aigües.
Podem trobar els tipus següents: Coberta transitable no ventilada, pot ser convencional o
invertida segons la disposició dels seus components. El pendent estarà comprès entre l’1% i el
15%, segons l’ús al qual estigui destinat, trànsit de vianants o trànsit de vehicles.
Coberta ajardinada, coberta que està formada per una capa de terra de plantació i la pròpia
vegetació, essent no ventilada.
Coberta no transitable no ventilada, pot ser convencional o invertida, segons la disposició dels
seus components, amb protecció de grava o de làmina autoprotegida. La pendent estarà
comprès entre l’1% i el 5%.
Coberta transitable, pot ser ventilada i amb enrajolat fix. El pendent estarà comprès entre l’1%
i el 3%, recomanant-se el 3% en cobertes destinades al trànsit de vianants.

Normes d’aplicació
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Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. CTE-DB HS, Document Bàsic de Salubritat; CTE-HE1,
Demanda energètica; CTE-HS1, Impermeabilitat; CTE-DB SI, Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB
HR, Protecció al soroll; CTE-DB SE-AE. Resitència la vent, Seguretat Estructural-Accions a
l’edificació.
Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D.21/2006.
Condicions acústiques, NBE-CA-88. BOE 8/10/1988.
UNE
UNE 85.208-81. Permeabilitat a l’aire; UNE 85.212-83. Estanquitat; UNE 85.213-85. Resistència
al vent; UNE 12.207:2000. Permeabilitat de l’aire.
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
Sistema de formació de pendents, barrera contra el vapor, capa d’impermeabilització, capa
separadora, capa drenant, terra de plantació (coberta ajardinada) i capa de protecció.
Característiques tècniques mínimes
Sistema de formació de pendents. Podrà realitzar-se amb formigons alleugerits o formigons
d’àrids lleugers amb capa de regularització d’gruix 2-3 cm de morter de ciment, amb acabat
remolinat; amb argila expandida estabilitzada superficialment amb beurada de ciment; amb
morter de ciment. Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients, i una constitució adequada
per la fixació de la resta dels components. La superfície serà llisa, uniforme i sense
irregularitats que puguin punxonar la làmina impermeabilitzant. A la coberta transitable
ventilada, el sistema de formació de pendents podrà realitzar-se a partir d’envans constituïts
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per peces prefabricades o maons (envanets de sostremort), superposats de plaques
ceràmiques encadellades o de maons buits segons CTE-DB HS-1, taula 2.10.
Barrera de vapor. El material ha de ser el mateix que el de la capa d’impermeabilització o
compatible amb ella. Poden ser de dos tipus: les de baixes prestacions (film de polietilè) i les
d’altes prestacions (làmina de oxiasfalt o de betum modificat amb armadura d’alumini, làmina
de PVC, làmina de EPDM). Segons CTE-DB HS-1, punt 2.4.3.5.
Aïllant tèrmic. Pot ser de llanes minerals com fibra de vidre o llana de roca, poliestirè expandit,
poliestirè extruït, poliuretà, perlita de cel·lulosa, suro aglomerat, etc... Ha de tenir una cohesió
i una estabilitat suficient per a proporcionar al sistema la solidesa necessària enfront
sol·licitacions mecàniques. Estabilitat dimensional, resistència a l’aixafada. S’utilitzaran
materials amb una conductivitat tèrmica menor de 0,06W/mk a 10ºC. El seu gruix es
determinarà segons les exigències del CTE-DB HE1; DB HS 1, punt 2.4.3.2.
Capa de impermeabilització. La impermeabilització pot ser de material bituminós o bituminós
modificat; com poli (clorur de vinil) plastificat, etc... No serà necessària en condicions d’ús
normal, tret que s’inclogui a la D.T. Si que serà necessària en els casos de risc de condensació
alta. Haurà de suportar temperatures extremes, no serà alterable per l’acció de
microorganismes i prestarà la resistència al punxonament exigible. No utilitzar en la mateixa
làmina materials a base de betums asfàltics i màstics de quitrà modificat. No utilitzar en la
mateixa làmina oxiasfalt amb làmines de betum plastòmer (APP) que no siguin específicament
compatibles amb elles. Evitar el contacte entre làmines de policlorur de vinil plastificat i
betums asfàltics, tret que el PVC sigui especialment formulat per a ser compatible amb l’asfalt.
Evitar el contacte entre làmines de policlorur de vinil plastificat amb les escumes rígides de
poliestirè o amb les escumes rígides de poliuretà. A la coberta no transitable preferentment
s’utilitzaran graves de cantell rodat. El material que forma la capa ha de ser resistent a la
intempèrie en funció de les condicions ambientals previstes. La grava pot ser solta o
aglomerada amb morter. Es podran utilitzar graves procedents de matxuca . Per a passadissos i
zones de treball, lloses mixtes prefabricades compostes per una capa superficial de morter,
terratzo, àrid rentat o altres, amb aplanat de poliestirè extrusionat. També pot ser una làmina
autoprotegida, amb enrajolat fix o amb enrajolat flotant. Pot realitzar-se amb rajoles
autoportants sobre suports telescòpics concebuts i fabricats expressament per a aquesta fi. Els
suports disposaran d’una plataforma de suport que reparteixi la càrrega i sobrecàrrega sobre
la làmina impermeable sense risc de punxonament. En coberta no transitable, si es tracta
d’una capa de grava, aquesta ha d’estar neta i sense substàncies estranyes. La seva grandària
ha d’estar compresa entre 16 i 32 mm. Segons CTE-DB HS 1, punt 2.4.3.4.
Capa separadora. Podran ser feltres de fibra de vidre o de polièster, o films de polietilè.
Productes antiarrels (coberta ajardinada), constituïts per quitrà d’hulla, derivats del quitrà com
brea o productes químics antiarrels. Hauria de utilitzar-se quan existeixin incompatibilitats
entre l’aïllament i les làmines impermeabilitzants. Quan tingui funció antiadherent i
antipunxant podrà ser: geotèxtil de polièster o geotèxtil de polipropilè. Quan es pretenguin les
dues funcions (desolidarització i resistència a punxonament) s’utilitzaran feltres
antipunxonament no permeables, o bé dues capes superposades, la superior de
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desolidarització i la inferior d’antipunxonament (feltre de polièster o polipropilè tractat amb
impregnació impermeable). segons CTE-DB HS 1, punt 2.4.3.5.
Capa drenant. (coberta ajardinada) Grava i sorra de riu. La grava estarà exempta de
substàncies estranyes, la sorra de riu serà de granulometria contínua, seca, neta i grandària
màxima del gra 5 mm.
Terra de plantació (coberta ajardinada). Barreja formada per parts iguals en volum de terra
franca de jardí, terra vegetal, sorra de riu, bruc i torba podent addicionar-se per a reduir pes
fins a un 10% d’alleugerants: poliestirè expandit en boles o vermiculita.
Sistema d’evacuació d’aigües. Pot constar de canalons, albellons, baixants i sobreeixidors.
L’albelló o el canaló ha de ser una peça prefabricada, d’un material compatible amb el tipus
d’impermeabilització que s’utilitzi i ha de disposar d’una ala de 10 cm d’amplada com a mínim
a la vora superior. Han d’estar proveïts d’un element de protecció per a retenir els sòlids que
puguin obturar el baixant. Segons CTE-DB HS 5).
Control i acceptació
Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos,
comprovant que coincideix allò subministrat a l’obra amb allò indicat a la D.T. Es farà la
identificació en funció del material del fabricant, tipus, dosificació, densitat, classe de
producte, gruix mínim, dimensions i pes mínim.
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels
següents capítols: sistema de formació de pendents, barrera contra el vapor i capes
separadores, capa d’impermeabilització amb làmines o material bituminós, capa de protecció.
materials ceràmics.

Execució
Condicions prèvies
Els paraments verticals es trobaran acabats. El forjat garantirà l’estabilitat, amb fletxa mínima,
compatibilitat amb els moviments del sistema i compatibilitat química amb els components de
la coberta. El suport base ha de ser uniforme, estar net i sense cossos estranys. La làmina
impermeable ha d’evitar el contacte de les làmines impermeabilitzants bituminoses, de plàstic
o de cautxú, amb petrolis, olis, grasses i dissolvents. Per a la funció de desolidarització
s’utilitzaran productes no permeables a l’abeurada de morters i formigons. Se suspendran els
treballs quan plogui, nevi o la velocitat del vent sigui superior a 50km/h, en aquest últim cas es
retiraran els materials i eines que puguin desprendre’s. Quan les temperatures siguin inferiors
a 5ºC es comprovarà es poden dur a terme els treballs d’acord amb el material a aplicar.
Els accessos i obertures que estiguin situats en el parament vertical es realitzaran disposant un
desnivell de 2 cm d’altura com a mínim per sobre de la protecció de la coberta, protegit amb
un impermeabilitzant que ho cobreixi i ascendeixi pels laterals del buit fins a una altura de
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15cm com a mínim per sobre d’aquest desnivell, o disposant-los reculats respecte del
parament vertical 1 m com a mínim.
Els accessos i les obertures situats en el parament horitzontal de la coberta es realitzaran
disposant al voltant del buit un ampit d’una altura per sobre de la protecció de la coberta de
20 cm com a mínim i impermeabilitzat.
Les juntes han d’afectar a les diferents capes de la coberta a partir de l’element que serveix de
suport resistent. Les vores de les juntes han de ser amb cairell rom, amb un angle de 45º i
l’amplària de la junta ha de ser major que 3 cm. La distància entre les juntes ha de ser com a
màxim 15 m. Quan la distància entre juntes de dilatació de l’edifici sigui major de 15 m es
realitzaran juntes de coberta, l’amplada no haurà de ser inferior a 15 mm i també hauria
d’haver-n’hi al voltant dels elements sobresortints. A les juntes s’ha de col·locar un segellant.
El segellat ha de quedar enrasat amb la superfície de la capa de protecció de la coberta. Les
juntes de dilatació del paviment es segellaran amb un màstic plàstic no contaminant, haventse realitzat prèviament la neteja dels cantells de les rajoles.
Per que l’aigua de les precipitacions no es filtri per la rematada superior de la
impermeabilització s’ha de realitzar mitjançant regata de 3x3 cm com a mínim, en la que ha de
rebre’s la impermeabilització amb morter en bisell, o mitjançant una reculada amb una
profunditat major que 5 cm, i l’altura per sobre de la protecció de la coberta ha de ser major
que 20 cm, o mitjançant un perfil metàl·lic inoxidable proveït d’una pestanya, almenys en la
seva part superior. Quan es tracti de cobertes transitables, a més de l’esmentat anteriorment,
la làmina en el seu lliurament als paraments quedarà protegida de la intempèrie i del trànsit,
per un sòcol. En els casos en que la làmina hagi de quedar exposada a la intempèrie serà de
làmina autoprotegida o formulada per a la intempèrie.
En la trobada de la coberta amb la vora lateral ha de realitzar-se perllongant la
impermeabilització 5 cm com a mínim sobre el front del ràfec o el parament o disposant un
perfil angular amb l’ala horitzontal, que ha de tenir una amplària major que 10 cm.
S’ubicaran com a mínim dues buneres a cobertes, patis oberts,etc... Segons CTE DB-HS5.
El nombre de punts de recollida ha de ser suficient per tal que no hi hagin desnivells >150 mm i
pendents màxims del 0,5%, i per evitar una sobrecàrrega excessiva de la coberta. Quan per
raons de disseny no s’instal·lin punts de recollida s’hauria de preveure algun mètode
d’evacuació de les aigües de precipitació, com podrien ser sobreeixidors.
Fases d’execució
Sistema de formació de pendents. Els baixants es protegiran amb para graves per impedir la
seva obstrucció durant l’execució del sistema de pendents. El pendent recomanat és el màxim
possible, sempre que quedi garantida la permanència de la capa de grava en el gruix necessari
per a la protecció i llast del sistema. El seu gruix estarà comprès entre 2 cm i 30 cm; en cas
d’excedir el màxim, es recorrerà a una capa de difusió de vapor o xemeneies de ventilació. La
inclinació de la formació de pendents quedarà condicionada, en el cas de cobertes amb
paviment flotant i a la capacitat de regulació dels suports de les rajoles (resistència i
estabilitat). Es rebaixarà al voltant dels albellons. El sistema de formació de pendents quedarà
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interromput per les juntes estructurals de l’edifici i per les juntes de dilatació. Abans de rebre
la capa d’impermeabilització l’aspecte del suport serà sec i també estarà sec en el seu gruix.
Coberta transitable no ventilada. El pendent estarà comprès entre l’1 i el 5% per a vianants i l’1
i el 15% per a vehicles. Coberta ajardinada. El pendent estarà comprès entre l’1 i el 5%.
Coberta no transitable. Si la protecció és amb grava el pendent estarà comprès entre l’1 i el 5%
i si és amb làmina autoprotegida estarà comprès entre l’1 i el 5%. Coberta transitable
ventilada. El gruix del sistema de formació de pendents serà de 2 cm com a mínim. Es
rebaixarà al voltant dels albellons. Quedarà interrompuda en les juntes estructurals de l’edifici
i en les auxiliars de dilatació. La cambra d’aire haurà de permetre la difusió del vapor d’aigua a
través de les obertures disposades a l’exterior, de manera que es garanteixi la ventilació
creuada situant les sortides d’aire 30 cm per sobre de les entrades, i es disposen enfrontades.
Barrera de vapor. Es col·locarà immediatament damunt del sistema de formació de pendent
quan es prevegi que puguin haver-hi condensacions. La barrera de vapor ascendirà pels
laterals i s’adherirà mitjançant soldadura a la làmina impermeabilitzant. Quan s’emprin les
làmines de baixes prestacions, no serà necessària la soldadura d’encavalcament entre peces ni
la soldadura amb la làmina impermeable. Per les làmines d’altes prestacions ha d’estendre’s
sota el fons i els laterals de la capa d’aïllament tèrmic. Segons CTE-DB HE1 Limitació de la
demanda energètica
Capa separadora. Haurà d’intercalar-se una capa separadora per a evitar el risc de
punxonament de la làmina impermeable. Serà necessària quan s’empri impermeabilització
amb làmines de PVC plastificat sobre panells, com el poliestirè, que provoquin la migració de
plastificants del PVC, quan la impermeabilització sigui amb làmines de PVC amb soldadura en
fred o de EPDM, sobre panells aïllants sintètics o quan la impermeabilització sigui amb làmines
asfàltiques aplicades amb bufador sobre qualsevol panell d’aïllament tèrmic, excepte els
classificats com A1 i A2-s1,d0 .
Aïllament tèrmic. Ha de col·locar-se de forma contínua i estable.
Capa de impermeabilització. Els paraments on ha d’anar col·locada la impermeabilització, han
d’adequar-se i preparar-se per a assegurar que resulti correctament adherida i amb junta
estanca. Hauran de preparar-se amb esquerdejat, mestrejat o remolinat. La capa
d’impermeabilització quedarà desolidaritzada del suport, i de la capa de protecció només en el
perímetre i en els punts singulars. Les condicions exigides són: estabilitat dimensional,
compatibilitat amb els elements que es col·locaran a sobre, superfície llisa i de formes suaus,
pendent adequat i humitat limitada. La impermeabilització ha de col·locar-se en direcció
perpendicular a la línia de màxim pendent. Els encavalcaments s’han de realitzar en el mateix
sentit que el corrent de l’aigua i no han de quedar alineats amb els de les fileres contigües.
S’evitaran bosses d’aire en les làmines adherides. La imprimació ha de ser del mateix material
que la làmina impermeabilitzant. Quan la impermeabilització sigui bituminosa, s’emprarà
sistema bicapa, alternant les armadures per assegurar l’estabilitat dimensional i la resistència
al punxonament. Quan la impermeabilització sigui de material bituminós o bituminós
modificat i quan el pendent sigui major del 15%, han d’utilitzar-se sistemes fixats
mecànicament. Si el pendent està comprès entre el 5 i el 15%, han d’usar-se sistemes adherits.
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Producte antiarrels (coberta ajardinada). Es col·locarà fins arribar a la part superior de la capa
de terra.
Capa drenant (coberta ajardinada). El gruix mínim de la capa de grava serà de 5 cm i servirà de
primera base a la capa filtrant. La sorra de riu tindrà un gruix mínim de 3 cm i s’estendrà
uniformement sobre la capa de grava. Les conduccions dels recs per aspersió fins als ruixadors
es realitzaran per la capa drenant. Les instal·lacions que hagin de discórrer pel terrat han de
realitzar-se, preferentment, per les zones perimetrals evitant el seu pas pels vessants.
Terra de plantació (coberta ajardinada). Es recomana que la profunditat de terra vegetal
estigui compresa entre 20 i 50 cm. Els tipus de plantes que precisin major profunditat han de
situar-se en zones de superfície aproximadament igual a l’ocupada per la projecció de la seva
copa i pròximes als eixos dels suports de l’estructura. Es triaran preferentment espècies de
creixement lent i que la seva altura no excedeixi els 6m. Els camins per als vianants disposats
en les superfícies ajardinades poden realitzar-se amb sorra en una profunditat igual a la de la
terra vegetal, separant-la d’aquesta per elements com murets de pedra maó o lloses de
pissarra.
Capa de protecció. Amb protecció de grava. S’extremaran les mesures amb àrids de matxucat
per a evitar riscos de punxonament. Els gruixos no podran ser menors de 5 cm i variaran en
funció del tipus de coberta i l’altura de l’edifici, sempre tenint en compte que les cantonades
aniran més llastrades que les vores i aquestes més que la zona central. Gruix de la capa ± 10
cm. Amb enrajolat fix. S’evitarà la col·locació a testa de les peces i s’establiran les juntes de
dilatació necessàries per a prevenir les tensions d’origen tèrmic. Per a la realització de les
juntes entre peces s’emprarà material de presa, les peces aniran col·locades sobre solera de 25
mm com a mínim, estesa sobre la capa separadora. Amb enrajolat flotant. Les peces sobre
suports en enrajolat flotant han de disposar-se horitzontalment. Les peces o rajoles han de
col·locar-se amb junta oberta. Les rajoles permetran, mitjançant una estructura porosa o per
col·locació amb junta oberta, el flux d’aigua de pluja cap al pla inclinat de vessament, de
manera que no es produeixin entollaments. Amb capa de trànsit. Quan l’aglomerat asfàltic
s’aboqui en calent directament sobre la impermeabilització, el gruix mínim ha de ser 8 cm.
Quan l’aglomerat asfàltic s’aboqui sobre una capa de morter que hi haurà sobre la
impermeabilització, s’ha de col·locar entre aquestes dues capes una capa separadora per
evitar-ne l’adherència de 4cm gruix com a màxim i armada de tal manera que s’eviti la seva
fissuració.
Sistema d’evacuació d’aigües. La trobada entre la làmina impermeabilitzant i el baixant es
resoldrà amb una peça especialment dissenyada i fabricada per a aquest ús, i compatible amb
el tipus de impermeabilització escollit. Els albellons tindran un dispositiu de retenció dels sòlids
amb elements que sobresurtin del nivell de la capa de formació de pendents per tal de minorar
el risc d’obturació. Es realitzaran pous de registre per a facilitar la neteja i manteniment dels
desguassos L’element que serveix de suport a la impermeabilització ha de rebaixar-se al
voltant dels albellons o en tot el perímetre dels canalons. La impermeabilització ha de
perllongar-se 10 cm com a mínim per sobre de les ales. La unió de la impermeabilitzant amb
l’albelló o el canaló ha de ser estanca. Quan l’albelló es disposi a la part horitzontal de la
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coberta, ha de situar-se separat com a mínim 50 cm de les trobades amb els paraments
verticals o amb qualsevol altre element que sobresurti de la coberta. La vora superior de
l’albelló ha de quedar per sota del nivell de vessament de la coberta. Quan l’albelló es disposi
en un parament vertical, la seva secció ha de ser rectangular. Quan es disposi un canaló a la
part superior ha de quedar per sota del nivell de vessament de la coberta i ha d’estar fixat a
l’element que serveix de suport. El suport de la impermeabilització al voltant dels albellons
haurà de rebaixar-se, com a mínim, 15 mm per tal d’evitar que els solapaments entre les
làmines i la peça especial no remuntin el nivell de vessament de la làmina, fet que provocaria
entollaments. Els albellons es situen preferentment centrats entre els vessants o faldons per a
evitar pendents excessius. En tot cas, separats almenys 0,5 m dels elements sobresortints i 1 m
dels racons o cantons.
Control i acceptació
Sistema de formació de pendents d’adequació a la D.T. Les juntes de coberta distanciades
menys de 15 m.
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels
següents capítols: Impermeabilització, Replanteig (segons el nombre de capes i la forma de
col·locació de les làmines), Aïllament tèrmic i Acabats.

Amidament i abonament
m² totalment acabada, amidada en projecció horitzontal. Incloent sistema de formació de
pendents, barrera de vapor, aïllant tèrmic, capes separadores, capes de impermeabilització,
capa de protecció i punts singulars (evacuació d’aigües, juntes de dilatació), incloent els
encavalcaments, part proporcional de minvaments i neteja final. En coberta ajardinada també
s’inclou capa drenant, producte antiarrels, terra de plantaciói vegetació. No inclou sistema de
reg.

Verificació
La prova de servei per a comprovar la seva estanquitat, ha de consistir en una inundació fins a
un nivell de 5 cm per sota del punt més alt del lliurament durant 24 hores (quan no sigui
possible la inundació, rec continu de la coberta durant 48 hores). Transcorregudes 24 hores de
l’assaig d’estanquitat es destaparan els desguassos permetent l’evacuació d’aigües per a
comprovar el bon funcionament d’aquests.

2 COBERTES INCLINADES
Parament de cobertura exterior d’un edifici que limita l’ambient exterior amb els espais
interiors, tant en les parts opaques com a les translúcides, i en el que l’element d’acabat de
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coberta garanteix l’estanquitat. La coberta té com a objectiu: separar, connectar i filtrar
interior-exterior, satisfent els requisits de seguretat, habitabilitat i funcionalitat, garantint el
compliment de les normatives actuals CTE DB HE1 Limitació de la demanda energètica, CTE DB
HS1 protecció enfront de la humitat i CTE DB HS5 evacuació d’aigües. De cobertes inclinades
en trobem de forjat inclinat o de forjat horitzontal, ambdós casos poden ser cobertes
ventilades o no.

Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. CTE-DB HS, Document Bàsic de Salubritat; CTE-HE1,
Demanda energètica; CTE-HS1, Impermeabilitat; CTE-DB SI, Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB
HR, Protecció al soroll; CTE-DB SE-AE. Resitència la vent, Seguretat Estructural-Accions a
l’edificació.
Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D.21/2006.
Condicions acústiques, NBE-CA-88. BOE 8/10/1988.
UNE.
UNE 85.208-81. Permeabilitat a l’aire; UNE 85.212-83. Estanquitat; UNE 85.213-85. Resistència
al vent; UNE 12.207:2000. Permeabilitat de l’aire.
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
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Sistema de formació de pendents, aïllament tèrmic, capa de impermeabilització, teulada,
sistema d’evacuació d’aigües i materials auxiliars.
Característiques tècniques mínimes
Sistema de formació de pendents. Serà necessari quan el suport resistent no tingui el pendent
adequat al tipus de protecció i de impermeabilització que s’utilitzi. En coberta sobre forjat
horitzontal el sistema podrà ser mitjançant suports a base d’envanets de maó, o placa nervada
o nervada de fibrociment. En el cas de suports a base d’envanets de maó, estaran formats per:
taulons de peces alleugerides encadellades de ceràmica o formigó, rebudes amb pasta de guix,
capa de regularització de gruix 30 mm amb formigó, grandària màxima de l’àrid 10 mm, acabat
remolinat, estructura metàl·lica lleugera en funció de la llum i del pendent. I en el cas de placa
ondulada o nervada de fibrociment estarà fixada mecànicament a les corretges, encavalcades
lateralment una a una i frontalment en una dimensió de com a mínim 30 mm.
Aïllament tèrmic. El material de l’aïllament tèrmic ha de tenir una cohesió i estabilitat suficient
per proporcionar al sistema la solidesa necessària davant de les sol·licitacions mecàniques.
S’utilitzaran materials amb una conductivitat tèrmica menor a 0,06 W/m.K a 10ºC i una
resistència tèrmica major a 0,25 m2K/W. Generalment s’utilitzaran mantes de llana mineral,
panells rígids o panells semirrígids, com perlita expandida (EPB), poliestirè expandit (EPS),
poliestirè extruït (XPS), poliuretà (PUR), mantes aglomerades de llana mineral (MW),
Poliisocianurat (PIR). Segons CTE DB HE1.
Capa de impermeabilització. Pot ser recomanable la seva utilització en cobertes amb baix
pendent o quan l’encavalcament de les teules sigui escàs, i en cobertes exposades a efectes
combinats de pluja i vent. Per aquesta funció s’utilitzaran làmines asfàltiques o altres làmines
que no plantegin dificultats de fixació al sistema de formació de pendents, ni presentin
problemes d’adherència per les teules. Resulta innecessària la seva utilització quan la capa
sota la teula estigui construïda per xapes ondulades o nervades encavalcades, o altres
elements que prestin similars condicions d’estanquitat. La imprimació ha de ser del mateix
material que la làmina. Amb materials bituminosos i bituminosos modificats, les làmines
podran ser d’oxiasfalt o de betum modificat, amb poli (clorur de vinil) plastificat i amb un
sistema de plaques.
Teulada. Per la rebuda de les teules sobre suports continus es podrà utilitzar: morter de calç
hidràulica, morter mixt, adhesius cimentosos o altres màstics adhesius, segons especificacions
del fabricant del sistema. Per panells de poliestirè extruït, podran rebre’s amb morter mixt,
adhesius cimentosos o altres màstics adhesius compatibles amb l’aïllament, teules corbes o
mixtes. La teulada podrà ser: de teula mixta de formigó, de teula ceràmica corba, de teula
ceràmica plana o mixta.
Sistema d’evacuació d’aigües. Pot constar de canalons, albellons i sobreeixidors, dimensionats
segons el càlcul descrit en la normativa del CTE DB-HS 5. El sistema podrà ser vist o ocult.
Durant l’emmagatzematge i transport dels diferents components, s’evitaran deformacions per
incidència dels agents atmosfèrics, d’esforços violents o cops, per a això s’interposaran lones o
sacs. Els apilaments de cada tipus de material es formaran i explotaran de manera que s’eviti la
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seva segregació i contaminació, evitant-se una exposició perllongada del material a la
intempèrie, formant els apilaments sobre superfícies no contaminants i evitant les barreges de
materials de diferents tipus.
Materials auxiliars. Morters, llates d’empostissat de fusta o metàl·liques, fixacions.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels
següents capítols: Aïllament tèrmic, Teules ceràmiques o de ciment, Plaques ondulades,
Nervades i planes, Capa de impermeabilització.

Execució
Condicions prèvies
La superfície del forjat ha de ser uniforme, plana, estar neta i sense cossos estranys per la
correcta recepció de la impermeabilització, segons CTE DB HS1 punt 5.1.4.1. El forjat garantirà
l’estabilitat, amb fletxa mínima. A la D.T. es faran notar les especificacions relatives al tipus de
teula (corba o plana, ceràmica o de formigó, dimensions, color, textura), també s’especificarà
la disposició de les teules en el suport (encavalcaments frontal i lateral, rebut, sistema de
fixació, etc.) i el pendent dels vessants. Es suspendran els treballs quan plogui, nevi o la
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h, i es retiraran els materials i eines que puguin
desprendre’s. Quan la formació de pendents sigui l’element que serveix de suport de la
impermeabilització, la seva superfície ha de ser uniforme i neta, a més a més el material que
ho constitueix ha de ser compatible amb el material impermeabilitzant i amb la forma de la
unió.
Fases d’execució
Sistema de formació de pendents. Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients davant de les
sol·licitacions mecàniques i tèrmiques. La seva constitució ha de ser l’adequada per la rebuda o
fixació dels altres components. En funció del tipus de protecció, quan no hi hagi capa de
impermeabilització, haurà de tenir un pendent mínim cap als elements d’evacuació d’aigua,
segons la taula 2.10 del CTE DB HS1. Garantirà l’estabilitat, amb fletxa mínima, el sistema de
formació de pendents. La superfície per a suport de llates d’empostissar i panells aïllants serà
plana i sense irregularitats que puguin dificultar la fixació dels mateixos. La seva constitució
permetrà l’ancoratge mecànic de les llates d’empostissar. Coberta de teula sobre forjat
horitzontal. En el cas de realitzar el pendent amb envanets de sostre mort, el tauler de
tancament superior de la cambra d’aire haurà d’assegurar-se davant el risc de lliscament,
especialment amb pendents pronunciats; alhora haurà de quedar independent dels elements
sobresortints de la coberta i amb les juntes de dilatació necessàries per tal d’evitar tensions de
contracció i dilatació, tant per retracció com per oscil·lacions de la temperatura. Ho podem fer
amb envanets de sostre mort rematats amb tauler de peces alleugerides (ceràmiques o de
formigó) acabades amb capa de regularització o formigó, o també amb la utilització de panells
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o plaques prefabricats no permeables a l’aigua, fixats mecànicament, bé sobre corretges
recolzades en parets de tres quarts de maó, en bigues metàl·liques o de formigó; o bé sobre
entramat de fusta o estructura metàl·lica lleugera. La capa de regularització del tauló, per a
fixació mecànica de les teules, tindrà un acabat remolinat, pla i sense resalts que dificultin la
disposició correcta de les llates d’empostissar o llistons. Quan el suport de la teulada estigui
constituït per plaques ondulades o nervades, es tindran en compte l’encavalcament frontal
entre plaques, que serà de 150 mm, i l’encavalcament lateral el donarà la forma de la placa i
serà d’una ona com a mínim. Les llates d’empostissar metàl·liques per la col·locació de les
teules planes o mixtes es fixaran a la distància adequada, que asseguri la punta perfecta, o si
escau, l’encavalcament necessari de les teules. Per a teules corbes o mixtes rebudes amb
morter, la dimensió i modulació de l’ona o greca de les plaques serà la més adequada a la
disposició canal- cobertores de les teules que hagin de utilitzar-se. Quan les plaques i teules
corresponguin a un mateix sistema se seguiran les instruccions del fabricant. Les plaques
prefabricades, ondulades o grecades, que s’utilitzin per al tancament de la cambra d’aire,
aniran fixades mecànicament a les corretges amb cargols autorroscants i encavalcades entre si,
de tal manera tal que es permeti el lliscament necessari per a evitar les tensions d’origen
tèrmic.
Aïllament tèrmic. Ha de col·locar-se de forma contínua i estable. Coberta de teula sobre forjat
horitzontal. Podran utilitzar-se mantes o panells semirrígids col·locats sobre el forjat entre els
suports de la cambra ventilada. Coberta de teula sobre forjat inclinat, no ventilat: En el cas
d’emprar llates d’empostissar, el gruix de l’aïllament coincidirà amb el d’aquests. Quan
s’utilitzin panells rígids o panells semirrígids per a l’aïllament tèrmic, es col·locaran entre llates
d’empostissar de fusta o metàl·lics i adherits al suport mitjançant adhesiu bituminosos. Si els
panells rígids són de superfície acanalada estaran disposats amb els canals paral·lels a la
direcció del ràfec i fixats mecànicament al suport resistent. Coberta de teula sobre forjat
inclinat, ventilada. En el cas d’emprar llates d’empostissar, es col·locaran en el sentit del
pendent posant-hi així el material aïllant, conformaran la capa d’aeració. L’altura de les llates
d’empostissar estarà condicionada pels gruixos de l’aïllant tèrmic i de la capa de aeració. La
distància entre llates d’empostissar anirà en funció de l’amplada dels panells, sempre que no
excedeixi de 60 cm, en cas contrari, els panells es tallaran a la mida apropiada pel seu màxim
aprofitament. L’altura mínima de la cambra d’aire serà de 30 mm i sempre quedarà
comunicada amb l’exterior.
Capa de impermeabilització. Ha de col·locar-se en direcció perpendicular a la línia de màxim
pendent. Les diferents capes de la impermeabilització han de col·locar-se en la mateixa
direcció i a trencajunts. Els encavalcaments han de quedar en el sentit del corrent d’aigua i no
han de quedar alineats amb els de les fileres contigües. Excepcionalment podrà utilitzar-se en
cobertes amb baix pendent o quan l’encavalcament de les teules sigui escàs, i en cobertes
especialment exposades a efectes combinats de pluja i vent. Quan el pendent de la coberta
sigui major que 15%, han de utilitzar-se sistemes fixats mecànicament. Amb materials
bituminosos i bituminosos modificats. Quan el pendent de la coberta estigui comprès entre 5 i
15%, han de utilitzar-se sistemes adherits. Quan es vulgui independitzar el impermeabilitzant
de l’element que li serveix de suport per a millorar l’absorció de moviments estructurals, han
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de utilitzar-se sistemes no adherits. Amb poli clorur de vinil plastificat .Quan la coberta no
tingui protecció, han de utilitzar-se sistemes adherits o fixats mecànicament.
Impermeabilització amb poliolefines. Han de utilitzar-se làmines d’alta flexibilitat.
Impermeabilització amb un sistema de plaques. L’encavalcament de les plaques ha d’establirse d’acord amb el pendent de l’element que els serveix de suport i d’altres factors relacionats
amb la situació de la coberta, tals com zona eòlica, tempestes i altitud topogràfica. Ha de
rebre’s o fixar-se al suport la quantitat de peces suficient per garantir l’ estabilitat depenent
del pendent de la coberta, del tipus de peces i de l’encavalcament de les mateixes, així com de
la zona geogràfica de l’emplaçament de l’edifici. Quan es decideixi la utilització d’una làmina
com impermeabilitzant, anirà simplement encavalcada, tibada, clavada i protegida pel tauler
d’aglomerat fenòlic. Quan es decideixi la utilització de làmina asfàltica com impermeabilitzant,
aquesta se situarà sobre suport resistent prèviament imprimit amb una emulsió asfàltica,
havent de quedar fermament adherida amb bufador i fixada mecànicament amb els llistons o
llates d’empostissar.
Cambra d’aire. Durant la construcció de la coberta s’ha d’evitar que caiguin, rebaves de morter
i brutícia. Ha de situar-se en el costat exterior de l’aïllant tèrmic i ventilar-se mitjançant un
conjunt d’obertures. L’altura mínima de la cambra d’aire serà de 30 mm. La cambra d’aire
quedarà comunicada amb l’exterior, preferentment pel ràfec i el carener. En coberta de teula
ventilada sobre forjat inclinat. La cambra d’aire es podrà aconseguir amb les llates
d’empostissar únicament o afegint a aquests un entaulat d’aglomerat fenòlic o una xapa
ondulada. En coberta de teula sobre forjat horitzontal. La cambra ha de permetre la difusió del
vapor d’aigua a través d’obertures a l’exterior col·locades de manera que es garanteixi la
ventilació creuada. A aquest efecte les sortides d’aire se situaran per sobre de les entrades a la
distància màxima que permeti la inclinació de la coberta; les unes i les altres, es disposaran
enfrontades; preferentment amb obertures contigües. Les obertures aniran protegides per
evitar l’accés d’insectes, aus i rosegadors. Quan es tracti de limitar l’efecte de les
condensacions davant condicions climàtiques adverses, a més a més de l’aïllant que se situï
sobre el forjat horitzontal, la capa sota teula aportarà l’aïllant tèrmic necessari.
Teulada. Ha de rebre’s o fixar-se al suport la quantitat de peces suficient per garantir la seva
estabilitat depenent del pendent de la coberta, l’altura màxima de l’aiguavés, el tipus de peces
i l’encavalcament de les mateixes, així com de la ubicació de l’edifici. L’encavalcament de les
peces ha d’establir-se d’acord amb el pendent de l’element que els serveix de suport i d’altres
factors relacionats amb la situació de la coberta, tals com zona eòlica, tempestes i altitud
topogràfica. No s’admeten per a ús d’habitatge, la col·locació de la teula sense cap adherència
quan l’estabilitat de la teulada es fiï exclusivament al propi pes de la teula. Teules corbes,
mixtes i planes, rebudes amb morter. La rebuda ha de realitzar-se de forma contínua per evitar
el trencament de peces en els treballs de manteniment o accés a instal·lacions. En el cas de
peces cobertores, aquestes es rebran sempre en ràfecs, careners i vores laterals d’aiguavés i
altres punts singulars. Amb pendents de coberta majors del 70% i zones de màxima intensitat
de vent, es fixaran la totalitat de les teules. Quan les condicions ho permetin i si no es fixen la
totalitat de les teules, s’alternaran fila i filera. Teules corbes rebudes amb morter sobre suport
de ram de paleta. Les peces canals es col·locaran totes amb capa de morter o adhesiu sobre el
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suport. En qualsevol cas, en ràfecs, careners, vores laterals d’aiguavés i altres punts singulars,
es rebran canals i cobertores. Les cobertores deixaran una separació lliure de passada d’aigua
comprès entre 30 i 50 mm. Teules rebudes amb morter sobre panells de poliestirè extruït
acanalats. El pendent no ha d’excedir el 49%. Ha d’existir la correspondència morfològica
necessària i les teules han de quedar perfectament encaixades sobre les plaques. Han de rebre
totes els teules de ràfecs, careners, vores laterals d’aiguavés, aiguafons, careners i altres punts
singulars. Teules corbes i mixtes rebudes sobre xapes ondulades en els seus diferents formats.
L’acoblament entre la teula i el suport ondulat en els seus diferents formats resulta
imprescindible per a l’estabilitat de la teulada. Quan la fixació sigui sobre xapes ondulades
mitjançant llates d’empostissar metàl·lics, aquests seran perfils omega de xapa d’acer
galvanitzat de 0,60 mm de gruix mínim, col·locades paral·lelament al ràfec. Les fixacions de les
teules a les llates d’empostissar metàl·lics es faran amb cargols roscats a la xapa i es realitzaran
de la mateixa manera que en el cas de llates d’empostissar de fusta. Tot això es realitzarà
segons especificacions del fabricant del sistema. Teules planes i mixtes fixades mitjançant
llistons i llates d’empostissar de fusta o entaulats. Les llates d’empostissar i llistons de fusta
seran de l’escairada que es determini per a cada cas, i es fixaran al suport amb la freqüència
necessària tant per assegurar l’estabilitat com per evitar el guerxament. Podran ser de fusta de
pi, amb les tensions estabilitzades evitar guerxaments, seca i tractada contra l’atac de fongs i
insectes. Els trams de llates d’empostissar o llistons es disposaran amb juntes de 10 mm, fixant
ambdós extrems a un costat i a l’altre de la junta. Les llates d’empostissat s’interrompran en
les juntes de dilatació de l’edifici i de la coberta. En cas d’existir una capa de regularització de
taulers, sobre les quals hagin de fixar-se llistons o llates d’empostissar, tindrà un gruix ≥ 30
mm. Els claus penetraran 25 mm en llates d’empostissar de 50 mm com a mínim. Els claus i
cargols per a la fixació seran preferentment de coure o d’acer inoxidable, i els enganxis i
claudàtors d’acer inoxidable o acer zincat. S’evitara la utilització d’acer sense tractament
anticorrosiu.
Sistema d’evacuació d’aigües. Canalons. Per la formació del canaló s’han de disposar elements
de protecció prefabricats o realitzats in situ. S’han de disposar amb pendent de l’1%, com a
mínim, cap al desguàs. Les peces de la teulada que aboquen sobre el canaló han de sobresortir
5 cm, com a mínim, sobre el mateix. Quan el canaló sigui vist, s’ha de disposar la vora més
propera a la façana de tal manera que quedi per sobre de la vora exterior. Poden ser vistos i
ocults. En ambdós casos els canalons es disposaran amb lleuger pendent cap a l’exterior,
afavorint el vessament cap a fora, de manera que un embassament ocasional no vessi a
l’interior. Per la construcció de canalons de zinc, se soldaran les peces a tot el seu perímetre,
les abraçadores a les que se subjectarà la xapa, s’ajustaran a la seva forma i seran de platina
d’acer galvanitzat. Es col·locaran a una distància màxima de 50 cm i com a mínim a 15 mm de
la línia de teules del ràfec. Quan s’utilitzin sistemes prefabricats, amb acreditació de qualitat o
document d’idoneïtat tècnica, se seguiran les instruccions del fabricant. Quan el canaló estigui
situat al costat d’un parament vertical els elements de protecció per sota de les peces de la
teulada han de disposar-se de tal manera que cobreixin una banda de 10 cm d’amplada com a
mínim. Quan la trobada sigui en la part superior i intermèdia del aiguavés, els elements han de
cobrir 10 cm d’amplària com a mínim. Cada baixant servirà com a màxim a 20 m de canaló.
Canaletes de recollida. El ¢ dels albellons de les canaletes de recollida de l’aigua en els murs
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parcialment estancs ha de ser 110 mm, com a mínim. Els pendents mínims i màxims de la
canaleta i el nombre mínim d’albellons en funció del grau de impermeabilitat exigit al mur han
de ser els quals s’indiquen en la normativa CTE DB HS1 taula 3.3.
Punts singulars. En la trobada de la coberta amb un parament vertical s’han de disposar
elements de protecció prefabricats o realitzats in situ. Els elements de protecció han de cobrir
com a mínim una banda del parament vertical de 25 cm d’altura per sobre de la teulada. Quan
la trobada es produeixi en la part inferior de l’aiguavés, s’ha de disposar un canaló. Quan es
produeixi en la part superior o lateral de l’aiguavés, els elements de protecció han de col·locarse per sobre de les peces de la teulada i perllongar-se 10 cm com a mínim, des de la trobada.
Ràfec. Les peces de la teulada han de sobresortir 5 cm com a mínim i mitja peça com a màxim
del suport que conforma el ràfec. En la vora lateral han de disposar-se peces especials que
volin lateralment més de 5 cm. Aiguafons. Han de disposar-se elements de protecció
prefabricats o realitzats in situ. Les peces de la teulada han de sobresortir 5 cm com a mínim
sobre l’aiguafons. La separació entre les peces de la teulada dels dos aiguavés ha de ser 20 cm,
com a mínim. Careners. Han de disposar-se peces especials, que han de solapar 5 cm com a
mínim sobre les peces de la teulada d’ambdós aiguavés. Les peces de la teulada de l’última
filada horitzontal superior i les de la cumbrera han de fixar-se. Quan no sigui possible el
solapament entre les peces d’una cumbrera en un canvi de direcció o en una trobada de
careners aquesta trobada ha d’impermeabilitzar-se amb peces. Lluernaris. Han
d’impermeabilitzar-se les zones del aiguavés que estiguin en contacte amb el cèrcol del
lluernari mitjançant elements de protecció prefabricats o realitzats in situ. En la part inferior
del lluernari, els elements de protecció han de col·locar-se per sota de les peces de la teulada i
perllongar-se 10 cm, com a mínim, des de la trobada i en la superior per damunt i perllongar-se
10 cm, com a mínim. Juntes de dilatació. En el cas d’aiguavés continu de més de 25 m, o quan
entre les juntes de l’edifici la distància sigui major de 15 m, s’estudiarà l’oportunitat de formar
juntes de coberta, en funció de la teulada i de les condicions climàtiques del lloc.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions d’identificació i assaigs en cadascun dels següents capítols:
Formació de aiguavés, Taulers, Impermeabilització, Aïllaments, Tipus de teules, Ràfec,
Careners, Lluernaris i Aiguafons.

Amidament i abonament
m² de coberta, totalment acabada, amidada sobre els plànols inclinats i no referida a la seva
projecció horitzontal. Incloent els solapaments, part proporcional de minvaments i
trencaments, amb tots els accessoris necessaris. Així com col·locació, segellat, protecció durant
les obres i neteja final. No s’inclouen canalons ni albellons.

Verificació
Página 63 de 147

JUVET
ENGINYERIA

La prova de servei per a comprovar la seva estanquitat, ha de consistir en la inundació per rec
continu de la coberta durant 48 hores. Transcorregudes 24 hores de l’assaig d’estanqueïtat es
destaparan els desguassos permetent l’evacuació d’aigües per a comprovar el bon
funcionament d’aquests.

SUBSISTEMA FAÇANES
1 OBERTURES
Part semitransparent de l’envolvent tèrmica d’un edifici, practicables o no, que dóna
prestacions de lluminositat, confort, ventilació i connexió.

Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-HE1, Demanda energètica; en relació a al
transmitància tèrmica (U), i factor solar (Fs) i permeabilitat a l’aire. CTE-HS1, Impermeabilitat,
en relació a la trobada de les façanes amb obertures. CTE DB SU seguretat d’utilització. CTE-DB
SE-AE, Document Bàsic Seguretat Estructural-Accions a l’Edificació. CTE- DB HR, Protecció
enfront del soroll.
Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D. 21/2006.
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios, NBE-CA-88. BOE.
8/10/1988.
UNE.
UNE 12.207:2000. Fusteria material, segons UNE 85.218.1985. UNE 85103:1991 Puertas i
cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificación y características. UNE 85.222:1985
Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje, col.locació amb llistó de vidre o amb perfils
conformats de neoprè.
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.

1.1 Fusteries exteriors
1.1.1 Fusteries de vidre
Portes de vidre trempat, incolor o de color filtrant, amb possible trencament a l’àcid, amb o
sense fulles batent i col·locades amb fixacions metàl·liques.

Components
El bastiment de base podrà ser de perfils tubulars d’acer galvanitzat conformats en fred o de
fusta.
Les fulles de vidre seran transparents, traslluïdes o reflectants amb característiques
mecàniques de major resistència a l’empenta de xoc mecànic i tèrmic. En cas de ruptura es
fragmentarà en petites partícules no tallants
Els accessoris seran de material inoxidable. També hi haurà les ferramentes, els junts
perimetrals, etc...
Característiques tècniques
S’especificarà si el tancament practicable és amb trencament de pont tèrmic. Els perfils i xapes
seran de color uniforme, i no presentaran deformacions. Les unions entre perfils es faran amb
escaires interiors unides als perfils amb cargols o reblons a pressió. Control i acceptació
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils amb els
requeriments reglamentaris: assajos, distintius i marcatges CEE.

Execució
Condicions prèvies
L’emmagatzematge es farà en un lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes.
Fases d’execució
Replanteig.
Subministrament i col·locació de les fixacions mecàniques dels vidres fixos.
Segellat dels vidres fixos.
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Subministrament i col·locació de les fulles batent sobre els mecanismes prèviament col·locats.
Neteja del conjunt.
Toleràncies d'execució. Aplomat, franquícia porta obertura; Alineació dels punts de gir i
pomel·les: ± 2 mm; Franquícia de les portes amb la instal·lació: superior 3 mm, inferior 7 mm i
lateral 2 mm.
Control i acceptació
Segons el CTE DB SI i CTE DB SU pel que fa a neteja, sentits d’evacuació, senyalització, alçades
lliures i superfícies de vidre Les fulles han de quedar al nivell i al pla previstos. Les unions entre
les llunes i entre lluna i paviment, brancal o llinda, han de quedar fetes per mitjà de peces i
ferramentes metàl·liques. No ha d'existir contacte directe entre vidre i vidre, vidre i metall, ni
entre vidre i formigó. Entre les peces metàl·liques i les llunes hi ha d'haver una placa de
material elàstic. Les peces metàl·liques han de quedar fixades per mitjà de cargols.
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els requeriments energètics CTE DB HE i
acústics vigents segons NBE-CA-88.

Amidament i abonament
m2 de llum de superfície amidada. Incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per la seva
col·locació. La partida inclou, també, la col·locació de les fixacions mecàniques de les targes
fixes.

1.2

Envidrament

1.2.1 Vidres plans
Vidre estirat a màquina, de cares planes i paral·leles. Fabricat en diversos gruixos, capes i
qualitats. Forma part de les obertures dels edificis.
Els vidres en funció del seu ús i composició es classifiquen en:
Vidre Simple. Envidrament format per una sola fulla de vidre.
Vidre Laminat. Envidrament format per una o més llunes unides per làmina butiral, tractades
superficialment o no, suspès amb perfil conformat de neoprè a la fusteria aconseguint un
conjunt unitari que resti unit en cas de ruptura.
Vidre Aïllant o doble. Envidrament format per dos vidres separats per cambra d’aire
aconseguint aïllament o control tèrmic, acústic o solar per mitjà del tractament dels vidres.
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Vidre Trempat. Envidrament format per una lluna o vidre imprès sotmès a un tractament
tèrmic de trempat amb més resistència als esforços d’origen mecànic i tèrmic.
Vidre resistent al foc. Envidrament format per vidres trempats, laminats amb intercalats
intumescents, o bé amb vidres revestits amb capes d’òxids metàl·lics.

Components
Vidre. En funció del gruix de cadascuna de les fulles, els vidres plans es classifiquen en: vidre
prim (1,5 a 1,75mm), vidre semidoble (2 a 2,5mm), vidre doble (3mm), cristallina (4-6mm) i
lluna polida ( 4-10mm). En funció dels productes vitris utilitzats el vidre pot ser: Vidre incolor:
transparent i de cares completament paral·leles. Vidre de baixa emissió: incolor, tractat
superficialment per una cara amb òxids metàl·lics i metalls nobles i aconseguint reduir les
pèrdues de calor per radiació. Vidre de color filtrant: acolorit en massa amb òxids metàl·lics,
reduint el pas de radiacions infraroges, visibles i ultraviolades. Vidre de color: acolorit en massa
mitjançant addició d'òxids metàl·lics estables. Vidre de protecció solar: incolor, de color filtrant,
o de color, amb una de les seves cares tractada mitjançant dipòsit de capa de silici elemental,
obtenint una alta reflexió de llum visible i infraroja solar. Vidre imprès: translúcid, obtingut per
bugada contínua i posterior laminació de la massa de vidre en fusió.
Sistema de fixació. Amb massilles, bandes preformades, o perfils de PVC. L’envidrament anirà
suportat pels bastiments de la corresponent fusteria de fusta, d’acer, d’alumini, de PVC, o bé
fixat directament a l’estructura mitjançant fixacions mecàniques o elàstiques.
Característiques tècniques mínimes
Vidres. Vidre laminat. Compost per dos o més llunes unides per interposició de làmines de
matèria plàstica quedant, en cas de trencament, adherits els trossos de vidre al butiral. El
nombre de fulles serà com a mínim: dues en cas de baranes i ampits; tres en cas
d’envidrament antirobatori; quatre en cas d’envidrament antibala. Vidres aïllants tèrmics i
acústics. Conjunt format per dos o més llunes, separades entre si per cambres d’aire
deshidratat. La separació entre llunes està definida per un perfil separador, generalment
metàl·lic, en el seu interior s’introdueix el producte dessecant i l’estanquitat està assegurada
mitjançant un doble segellat perimetral (vidre amb cambra d’aire). L’aïllament acústic es
millora, omplint la cambra amb gasos i utilitzant vidres laminars amb resines. Vidres de control
solar. Són vidres que fan treballar la transparència, modificant-la segons el grau de protecció
contra la radiació solar directa. Poden ser vidres colorats en massa i/o amb tractaments
superficials, que generen unes capes (incolores, colorades i reflectants) en una de les
superfícies del vidre. Poden anomenar els següents tipus: vidre reflector, lluna amb una de les
seves cares reflectants, obtinguda mitjançant una capa metàl·lica dipositada per piròlisi; vidre
filtrant, llunes colorades, mitjançant l’addició d’òxids metàl·lics estables, no deformen les
imatges al seu través. Redueixen el pas de les radiacions infraroges, visibles i ultraviolades .
Vidre trempat. Sotmès a un tractament tèrmic de trempat, que li confereix un augment de
resistència a esforços d'origen mecànic i tèrmic, pel que és obligada la seva col·locació en
claraboies, i en qualsevol element translúcid de coberta. Vidres de seguretat. Vidres que han
estat sotmesos a un tractament tèrmic de temprat, augmentant la seva resistència als
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esforços d’origen mecànic i tèrmic, o poden ser vidres laminars normals o que poden
incorporar capes de policarbonat. Es classifiquen en els següents nivells de seguretat: Nivell ASeguretat física (impactes fortuïts, caiguda persones, etc., Nivell B-Anti-agressió i anti-obatori
(impactes intencionats d’objectes contundents), Anti-bala (Impactes de munició d’arma).
Vidres resistents al foc. Vidres obtinguts per diferents tractaments i composicions: vidres
temprats, vidres laminats amb intercalats intumescents o gels i vidres revestits amb capes
d’òxids metàl·lics.
Sistema de fixació. Les folgances entre el vidre i el galze s'ompliran mitjançant emmassillat
total, bandes preformades, perfils de PVC o EPDM, etc. Les llunes s'encunyaran al bastidor
mitjançant perfil continu o tascó de suport, (perimetrals i laterals o separadors), de naturalesa
incorruptible, inalterable a temperatures entre –10 ºC i +80 ºC, compatible amb els productes
d'estanquitat i el material que estigui constituït el bastidor.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels
següents capítols: Vidre i Escumes elastomèriques.

Execució
Condicions prèvies
La fusteria haurà de ser muntada i fixada, amb les imprimacions i tractaments que calguin, i
amb tots els ferratges muntats. S’ha de col·locar de manera que no quedi sotmès als esforços
produïts per contraccions, dilatacions o deformacions del suport. Ha de quedar ben fixat en el
seu emplaçament. No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls.
Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells. El conjunt ha de ser totalment
estanc. Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col·locada a l'exterior. Si
són exteriors, s'han de col·locar sobre tancaments amb orificis de drenatge. Se suspendran els
treballs quan la seva col·locació s'efectuï des de l'exterior, la velocitat del vent sigui superior a
50 km / h i la temperatura sigui inferior a 0ºC. Quan estigui format per dues llunes de diferent
gruix, la més prima es col·locarà a l'exterior i la més gruixuda a l'interior.
Vidre trempat. El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a
l’obra i no s’admet cap manufactura posterior. Les peces metàl·liques de fixació han de portar
una làmina de neoprè entre el vidre i el metall.
Fases d’execució
Fusteria vista. Els bastidors estaran equipats de galzes, col·locant l’envidrament amb les
folgances perimetrals i laterals especificades a les normes UNE, que emplenades
posteriorment serviran perquè l’envidrament no pateixi en cap punt esforços deguts a les
seves pròpies dilatacions o contraccions. El vidre es fixarà al galze mitjançant un ribet, que
depenent del tipus de bastidor seran: bastidors de fusta, ribets de fusta o metàl·lics clavats o
cargolats al cèrcol; bastidors metàl·lics, ribets de fusta cargolats al cèrcol o metàl·lics cargolats
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o mitjançant clips; bastidors de PVC, ribets mitjançant clips, metàl·lics o de PVC; bastidors de
formigó, ribets cargolats a tacs de fusta prèviament rebuts en el cèrcol o amb la interposició
d'un cèrcol auxiliar de fusta o metàl·lic que permeti la reposició o substitució eventual de la
fulla de vidre.
Les llunes s'encunyaran al bastidor mitjançant perfil continu o tascons de suport (perimetrals i
laterals o separadors).
Tascons de suport. En bastidors d'eix de rotació vertical, un sol tascó de suport situat al costat
més proper al pern en el bastidor a la francesa, i també un sol tascó de suport en l'eix de gir
per a bastidor pivotant. En els altres casos sempre de dos en dos se situen a una distància dels
cantons del volum igual a L/1.
Tascons laterals. Com a mínim dues parelles per cada costat del bastidor, situats en els
extrems dels mateixos i a una distància de 1/10 de la seva longitud i pròxims als tascons de
suport i perimetrals, però mai coincidint amb ells.
Segellat. Per aconseguir l'estanquitat entre les llunes i els seus marcs es segellarà la unió amb
massilles elàstiques, bandes preformades autoadhesives o perfils extrusionats elàstics.
Toleràncies d’execució. Alçària del galze i franquícia perimetral: Vidres laminars o simples de
gruix ≤ 10mm, i alçàries de galzes de 10 a 25mm (toleràncies de ± 1.0 a ± 2,5mm), i franquícies
perimetrals de 2 a 6mm, (toleràcies de ± 0.5 a ± 1,0mm); Vidres laminars o simples de gruix ≥
10mm, i alçàries de galzes de 16 a 25mm (toleràncies de ± 1,5 a ± 2,5mm), franquícies
perimetrals de 5 a 6mm (toleràcies de ± 0.5 a ± 1,0mm); Vidres amb cambra d’aire de gruix ≤
20mm, i alçàries de galzes de 18 a 25mm (toleràncies de ± 1,5 a ± 2,5mm), les franquícies
perimetrals de 3 a 5mm (toleràncies ± 0,5mm.); Vidres amb cambra d’aire ≥20mm de gruix, i
alçàries de galzes de 20 a 25mm (toleràncies de ± 2,0 a ± 2,5mm), i franquícies perimetrals de 4
a 5mm (toleràncies ± 0,5mm.); En el cas de la col·locació amb perfils conformats de neoprè, la
franquícia pot reduir-se fins a 2mm. Amplària del galze i franquícia lateral: Les toleràncies de la
franquícia lateral són per als vidres col·locats a l’anglesa o amb llistó; Vidre simple de gruix
Amplària del galze i franquícia lateral: Vidre de gruix de 6 a 60mm, franquícia lateral amb
tolerància de ± 0,5mm i amplària de galze amb tolerància de ± 1,0 a ± 6,5mm, en funció del
seu gruix.
Vidres. Els vidres haurien de ser protegits amb les condicions adequades per a evitar
deterioracions originades per causes químiques, impressions produïdes per la humitat, ja sigui
per caiguda d'aigua sobre els vidres o per condensacions degudes al grau higrotèrmic de l'aire i
variacions de temperatura; ,mecàniques, cops, ratlladures de superfície, etc. Envidrament amb
vidre laminar i perfil continu. Serà del tipus especificat i no tindrà discontinuïtats. Les
variacions en el gruix no seran superiors a ± 1 mm o variacions superiors a ± 2 mm en la resta
de les dimensions. Envidrament amb vidre doble i perfil continu. Serà del tipus especificat i no
tindrà discontinuïtats. Les variacions en el gruix no seran superiors a ± 1 mm o variacions
superiors a ± 2 mm en la resta de les dimensions. Col·locació del vidre de doble fulla: en cas de
fulles amb diferent gruix, la més gruixuda no s'ha col·locat a l'interior. Envidrament amb vidre
doble i massilla. Col·locació correcta dels tascons, amb tolerància en la seva posició ± 4 cm.
Col·locació de la massilla sense discontinuïtats, esquerdes o falta d'adherència. Les variacions
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en el gruix no seran superiors a ± 1 mm o variacions superiors a ± 2 mm en la resta de les
dimensions. Col·locació del vidre de doble fulla: en cas de fulles amb diferent gruix, la més
gruixuda no s'ha de col·locar a l'interior.
Segellat. Es verificarà que la secció mínima del material de segellat en massilles plàstiques
d'enduriment ràpid és de 25 mm2; i en massilles plàstiques d'enduriment lent és de 15 mm2.
Control i acceptació
Comprovació una cada 50 envidraments, però com a mínim d'un per planta.
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels
següents capítols: Vidres, Envidrament amb vidre laminar i perfil continu, Envidrament amb
vidre doble i perfil continu, Envidrament amb vidre doble i massilla i Segellat.
Amidament i abonament
m2 amidada la superfície envidriada totalment acabada. Incloent sistema de fixació:
emmassillats, bandes preformades, etc..., protecció i neteja final.
En la majoria dels vidres plans cal prendre el múltiple immediatament superior tant en llargària
com en amplària de 3cm.
SUBSISTEMA DEFENSES
1 BARANES
Defensa formada per barana composta de bastidor (pilastres i baranes), passamans i
entrepilastres, ancorada a elements resistents com ara forjats, soleres i murs per a la protecció
de persones i objectes de risc de caiguda entre zones situades a diferent alçada.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SU.
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o
fabricats amb acer o altres materials ferris. RD 2351/1985.
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD
2605/1985.

Components
Bastidor, passamà, entrepilastres, ancoratges i peces especials, normalment en baranes
d’alumini per a fixació de pilastres i en baranes amb cargols.
Característiques tècniques mínimes
Bastidor. Els perfils que conformen el bastidor podran ser d'acer galvanitzat, aliatge d'alumini
anoditzat, etc.
Passamans. Reunirà les mateixes condicions exigides a la baranes. En cas d'utilitzar cargols de
fixació, per la seva posició, quedaran protegits del contacte directe amb l'usuari.
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Entrepilastres. Els entrepilastres per a replè dels buits del bastidor podran ser de
polimetacrilat, polièster reforçat amb fibra de vidre, PVC, fibrociment, etc..., amb gruix mínim
de 5 mm, així mateix podran ser de vidre (armat, temperat o laminat), etc.
Ancoratges. Els ancoratges podran realitzar-se mitjançant: placa aïllada, en baranes d'acer per
a fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm i per
a fixació de baranatge als murs laterals; platina contínua, en baranes d'acer per a fixació de les
pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm, coincidint amb
algun element prefabricat del forjat; angular continu, en baranes d'acer per a fixació de les
pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm, o se situïn en la
seva cara exterior; pota d'agafament, en baranes d'alumini, per a la fixació de les pilastres
quan els seus eixos distin de la vora del forjat mínim 10 cm.
Peça especial. Normalment en baranes d'alumini per la fixació de pilastres i de baranatges amb
cargols.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels
següents capítols: Perfils laminats i xapes, Tubs d'acer galvanitzat, Perfils d'alumini anoditzat i
Perfils de fusta.
Execució
Condicions prèvies
Les baranes s'ancoraran a elements resistents com ara forjats o soleres, i quan estiguin
ancorades sobre ampits de fàbrica el gruix d'aquests serà superior a 15 cm. Sempre que sigui
possible es fixaran els baranatges als murs laterals mitjançant ancoratges. Per prevenir el
fenomen eletroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial,
s’adoptaran les mesures següents: Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat, en
cas de no poder evitar el contacte, s’hauran de seleccionar metalls pròxims a la sèrie galvànica;
Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial; Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona
d’unió dels dos metalls; També s'evitaran els següents contactes bimetàl·lics: Zenc amb: acer,
coure, plom i acer inoxidable; Alumini amb: plom i coure; Acer dolç amb: plom, coure i acer
inoxidable; Plom amb: coure i acer inoxidable; Coure amb: acer inoxidable.
Es dissenyaran segons el punt 3.2 del DB SU, SU-1, Seguretat enfront al risc de caigudes.
Fases d’execució
Replantejada en obra la barana, es marcarà la situació dels ancoratges. Alineada sobre els
punts de replanteig, es presentarà i aplomarà amb tornapuntes, fixant-ne provisionalment als
ancoratges mitjançant punts de soldadura o cargolat suau. En cas de formigonar els ancoratges
es rebran directament; en cas de forjats, murs o amb morter de ciment es rebran als trams
previstos. En forjats ja executats s'ancoraran mitjançant tacs d'expansió amb encastament, no
menor de 45 mm, i cargols. Cada fixació es realitzarà com a mínim amb dos tacs separats entre
si 50 mm. Els ancoratges garantiran la protecció contra embranzides i cops durant tot el procés
d'instal·lació. Així mateix mantindran l'aplomat de la barana fins que quedi definitivament
fixada al suport. Es realitzaran, preferiblement, mitjançant plaques, platines o angulars,
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depenent de l'elecció del sistema i de la distància existent entre l'eix de les pilastres i la vora
dels elements resistents. La unió del perfil de la pilastra amb l'ancoratge es realitzarà per
soldadura, respectant-se les juntes estructurals mitjançant juntes de dilatació de 40 mm
d'ample entre baranes. Sempre que sigui possible es fixaran els baranatges als murs laterals
mitjançant ancoratges. Quan els entrepilastres i/o passamans siguin desmuntables, es fixaran
amb cargols, ribets clavats, o peces d'acoblament desmuntables sempre des de l'interior.
Acabats. El sistema d'ancoratge al mur serà estanc, no originant penetració de l'aigua en el
mateix mitjançant segellat i engravat amb morter, de la trobada de la barana amb l'element al
que s'ancori. Quan els ancoratges d'elements tals com baranes o tamborets es realitzin en un
plànol horitzontal de la façana, la junta entre l'ancoratge i la façana ha de realitzar-se de tal
forma que s'impedeixi l'entrada d'aigua a través d'ella mitjançant el segellat, un element de
goma, una peça metàl·lica o algun altre element que produeixi el mateix efecte.
Control i acceptació
Es realitzaran dues comprovacions cada 30 m. Es comprovarà que les barreres de protecció
tinguin una resistència i una rigidesa suficient per a resistir la força horitzontal establerta en
l'apartat 3.2 del Document Bàsic SE-AE, en funció de la zona en que es trobin. La força es
considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si aquest està situat a
menys altura. En aquest cas, la barrera de protecció davant de seients fixos, serà capaç de
resistir una força horitzontal a la vora superior de 3 kN/m i simultàniament amb ella, una força
vertical uniforme de 1,0 kN/m, com a mínim, aplicada a la vora exterior. En les zones de tràfic i
aparcament, els plafons o baranes i altres elements que delimitin àrees accessibles per als
vehicles han de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda sobre una longitud de
1 m, aplicada a 1,2 m d'altura sobre el nivell de la superfície de rodatge o sobre la vora
superior de l'element si aquest està situat a menys altura, el valor característic de la qual, es
definirà en el projecte en funció de l'ús específic i de les característiques de l'edifici, no sent
inferior a qk = 100 kN.

Amidament i abonament
ml totalment acabat i col·locat. Incloent els passamans i les peces especials.
SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS

1 AÏLLAMENTS CONTRA LA HUMITAT
Materials o productes que tenen propietats protectores contra el pas de l'aigua i la formació
d'humitats interiors. Aquests materials poden ser imprimadors o pintures, per a millorar
l'adherència del material impermeabilitzant amb el suport o per si mateixos, o làmines i
plaques.
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Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS, Salubritat. DB HE1, d'Estalvi d'Energia,
Limitació de la demanda energètica.
Ecoeficiència en els edificis. RD 21/2006.
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE
31.01.2007).
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el
Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis de nova
construcció.
UNE. Sistemes d’impermeabilització de materials bituminosos. UNE 104400-2:1995, UNE
104400-3:1999, UNE 104400-5:2000, UNE 104402:1996. Sistemes d’impermeabilització de
materials plàstics. UNE 104416:2001, UNE 104421:1995.

1.1 Imprimadors
Capa de cobertura per a impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant
l'aplicació d'un producte líquid.

Components
Imprimadors bituminosos (emulsions asfàltiques o pintures bituminoses), polímers sintètics
(poliuretans, epoxi-poliuretà, epoxi-silicona, acrílics, emulsions d’estirè-butidiè, epoxi-betum,
polièster) i l’alquitrà-brea (alquitrà amb resines sintètiques...).
Execució
Condicions prèvies
El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir tota la
superfície a impermeabilitzar. Ha de quedar ben adherit al suport. El gruix total del
recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les definides a la D.T. o en el
seu defecte, les especificades per la D.F. S'han d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu o si la
velocitat del vent és superior a 50 km/h. S’han de realitzar a una temperatura ambient
superior als 10°C. Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i
conduir a fora de l'àrea a impermeabilitzar. Les zones que per la seva forma puguin retenir
aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de l'execució. La superfície del suport ha de
estar neta de pols, d'olis o greixos, no ha de tenir material engrunat. Els treballs no s'han de
continuar abans que s'assequi l'imprimació.
Fases d’execució
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Neteja i preparació de la superfície. Abans d'aplicar el producte, el suport s'ha de tractar amb
una capa d'imprimació.
Aplicació de l’imprimació, en el seu cas. Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les
capes necessàries del producte.
Control i acceptació
Els imprimadors haurien de dur en l'envàs del producte les seves incompatibilitats i l'interval
de temperatures per ser aplicats. En la recepció del material ha de controlar-se que tota la
partida subministrada sigui del mateix tipus. Si durant l'emmagatzematge les emulsions
asfàltiques se sedimenten, han de poder adquirir la seva condició primitiva mitjançant agitació
moderada.
Amidament i abonament
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. Dins d'aquesta unitat s'inclou la
preparació de la superfície i els treballs que calguin per a la seva completa finalització.

1.2 Làmines
Capa de cobertura per la impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant
la col·locació d’una o vàries membranes.

Components
Làmines bituminoses (d’oxiasfalt, d’oxiasfalt modificat, de betum modificat, làmines extruïdes
de betum modificat amb polímers o plastòmers, plaques asfàltiques, làmines d’alquitrà
modificat amb polímers), plàstiques (policlorur de vinil P.V.C., polietilè d’alta densitat P.E.A.D.,
polietilè clorat, polietilè clorosulfonat) o de cautxú sintètic (butil, etc.)
Característiques tècniques mínimes
(nomenclatura i especificacions segons UNE corresponents)
Membranes de làmines bituminoses no protegides. Adherides en calent i oxiasfalt (PA), o no
adherides sobre làmina separadora (PN).
Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció mineral. Adherides en calent i
oxioasfalt (GA), o semiadherides (GS).
Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció metàl·lica. Adherides en calent i
oxioasfalt (MA), o semiadherides (MS).
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Membranes clavades de plaques bituminoses amb autoprotecció mineral. Col·locades amb
fixacions mecàniques (GF).
Membranes amb làmines de PVC no protegides. Làmines de policlorur de vinil sense armadura
o amb armadura de malla de fibra de vidre o poliester. Col·locades adherides a la base amb
adhesiu o sense adherir.
Membranes amb làmines de PVC autoprotegides. Làmines de policlorur de vinil sense
armadura o amb armadura de malla de fibra de vidre o polièster.
Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. Làmines de polietilè d'alta densitat,
conformades amb relleu amb nóduls, amb o sense un geotèxtil incorporat.
Barreres sintètiques i metàl·liques.
Membranes amb làmines separadores de polipropilè, polietilè i poliester.
Membranes amb làmines elastomèriques. Làmines de cautxú sintètic no regenerat (butil).

Execució
Condicions prèvies
Els treballs s'han de realitzar a la temperatura ambien t indicada. S'han d'aturar els treballs
quan nevi o geli sobre la coberta, quan plogui o la coberta estigui mullada o quan la velocitat
del vent sigui superior a 60 km/h. La superfície del suport ha de ser uniforme, ha d'estar neta i
no ha de tenir cossos estranys. No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 20% del gruix de la
impermeabilització. Si el suport és de formigó o de morter de ciment, cal que la superfície
estigui endurida i seca. Abans de col·locar la membrana han d'estar preparats tots els punts
singulars de la coberta (xamfrans, junts, acords amb paraments, etc.). El procés d'elaboració de
la membrana no ha de modificar les característiques dels seus components. Els
encavalcaments s'han de fer amb les làmines totalment seques i netes. No s'han d'unir més de
3 làmines en el mateix punt. Les làmines no han de quedar en contacte directe amb poliestirè
expandit, si es preveu que poden assolir temperatures superiors als 30°C. Les làmines
col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les que no ho estan,
també s'haurien de protegir del sol. El conjunt de la membrana ha de tenir un aspecte
superficial pla i regular. Ha de ser estanca. Cal comprovar la compatibilitat específica entre un
aïllament a base d'escumes plàstiques i la membrana. El suport format a base de plaques
d'aïllament tèrmic, ha de tenir una cohesió i estabilitat tal que, sigui capaç de proporcionar la
solidesa necessària en front de les sol·licitacions mecàniques i tèrmiques exteriors. En el cas de
membranes adherides, ha de permetre l'adhesió de la membrana sobre les plaques, pel que és
necessari que les membranes i plaques siguin compatibles entre elles.
Fases d’execució
Página 75 de 147

JUVET
ENGINYERIA

Bituminoses. Membrana formada per làmines o armadures bituminoses o fulls d'alumini. Les
làmines adherides en calent, s'han d'adherir entre elles i al suport per pressió, un cop estovat
el betum propi en aplicar calor. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15
cm mínim i ha de quedar ben adherida. Prèviament s'ha de donar una capa d'imprimació a la
paret. Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar un material de reblert elàstic,
compatible químicament amb els components de la impermeabilització. La làmina ha de ser
contínua sobre el junt. Els acords amb els paraments verticals, buneres i altres elements que
traspassin la membrana, han d'anar reforçats. Toleràncies d'execució: Encavalcaments: ± 20
mm.
Làmines adherides amb oxiasfalt. Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, amb
oxiasfalt en calent. S'han de desenrotllar a sobre d'aquest abans que no es refredi. En les
làmines semiadherides s'ha de pressionar de manera que l'oxiasfalt penetri en les perforacions
de la làmina perforada. La làmina autoprotegida es pot estendre sobre l'oxiasfalt fred, aplicant
escalfor a mida que es desenrotlla. L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i
200°C. No s'han de superar mai els 260°C en caldera. Membrana fixada mecànicament. Els
elements de la membrana han de quedar fixats sòlidament al suport amb tatxes d'acer. En les
membranes formades per una làmina bituminosa, abans de col·locar les plaques, el suport ha
de quedar cobert per la làmina. Les cabotes de les tatxes han de quedar sempre cobertes per
un gruix de placa. Les plaques han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de
l'aigua. A cada punt ha d'haver-hi un mínim de dues plaques superposades. El carener ha de
quedar reforçat, de manera que a cada punt es superposin tres plaques. Les plaques molt
exposades al vent, o bé en contacte amb accessoris metàl·lics han de quedar adherides per
aplicació d'escalfor o amb adhesiu asfàltic. Les plaques s'han de començar a col·locar a partir
de la cota més baixa. La primera filada del ràfec s'ha de col·locar invertida.
Membrana formada per fulls d’alumini, adherits amb màstic modificat de base quitrà. Les
capes de màstic de base quitrà han de ser contínues i de gruix uniforme. La membrana ha de
cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim i ha de quedar ben adherida en
aquesta prolongació. La vora superior del full d'alumini exterior, ha de quedar protegida o bé
encastada dins d'una regata, que ha de quedar tapada amb morter de ciment pòrtland. Els
junts de dilatació de la capa de pendents, han de portar un suport flexible fixat a les vores. La
làmina ha de ser contínua sobre el junt. Gruix per capa de màstic: ≥ 3 mm. El màstic bituminós
s'ha d'aplicar en calent. La temperatura a la caldera ha d'estar entre els 145°C i els 165°C.
L'alumini s'ha de col·locar en bandes de llargària ≤ 2 m. S'ha d'escalfar lleugerament la
superfície del màstic bituminós ja estès, abans de col·locar-hi la làmina. El màstic de base de
quitrà no es pot posar en contacte amb d'altres materials bituminosos ni amb poliestirè
expandit o extruït.
Plàstiques o de cautxú sintètic. Segellat de junts amb massilla. El segellat ha de ser continu,
homogeni, sense bombolles d'aire i uniforme. Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del
junt. No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.). El fons i les cares del junt per
segellar han de ser nets i secs. El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració.

Página 76 de 147

JUVET
ENGINYERIA

Membrana adherida. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de la làmina. Resolució dels elements
singulars (angles, junts, acords, etc...). S'admeten soldadures per fusió en fred o per aplicació
d'escalfor. Les làmines s'han d'unir entre elles i al suport amb l'adhesiu aplicat a les dues cares
dels elements per unir i per pressió. No han de quedar bosses d'aire. L'adhesiu ha de ser sec al
tacte quan es col·loqui. Membrana no adherida o fixada mecànicament. Col·locació de la
làmina. Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc...). Ha de quedar fixada
mecànicament al suport en tota la seva superfície, i adherida en el seu perímetre i al voltant de
tots els elements que la traspassin. Les fixacions han de quedar situades formant línies
paral·leles entre elles i a les vores de l'element per cobrir. S'han d'utilitzar tacs de PVC i visos
amb volanderes o platines que garanteixin l'estanquitat de la fixació. Les làmines s'han d'unir
entre elles per: Soldadura química amb un agent de soldadura per fusió en fred, Soldadura en
calent fusió del material a l'aplicar calor i per pressió, Adhesiu aplicat a les dues cares dels
elements a unir i per pressió.
Membranes amb lamines de PVC. Cal assegurar-se que la membrana que no porta armadura,
no es separarà, dels paraments verticals del perímetre. Els acords amb els paraments verticals
han de ser aixamfranats o corbats. Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit
del recorregut de l'aigua, aquests cavalcaments no han de coincidir amb els aiguafons ni amb
els junts de dilatació de la capa de pendents. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments
verticals 15 cm com a mínim, ha de quedar ben adherida en aquesta prolongació i encastada
dins d'una regata que s'ha de tapar amb morter de pòrtland. En el cas que no es pugui fer
regata, la membrana ha de quedar soldada a un connector amb acabat termoplàstic, fixat
mecànicament. Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar encastat un cordó
cel·lular de polietilè tou. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. La làmina ha de cavalcar un
mínim de 5 cm dintre dels elements de desguàs. En aquests punts ha d'anar soldada o fixada a
pressió.
Membrana amb làmines elastomèriques. Neteja prèvia amb benzina les zones per unir. No ha
de quedar tibada. La membrana semiadherida, ha de quedar parcialment adherida al suport
per bandes distribuïdes uniformement. L'amplària i separació de les bandes ha de ser la
indicada en la D.T. Els cavalcaments han de quedar units amb adhesiu en tota la seva llargària.
S'admeten les unions fetes a fàbrica sempre que siguin vulcanitzades amb premsa.
Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. En el cas de làmina amb geotèxtil, a la trobada
amb el tub de drenatge, la làmina ha de passar per la part inferior i el geotèxtil per la superior,
de manera que es protegeixen els porus de drenatge de l'obstrucció produïda per les
partícules de terreny. La cara amb nòduls ha de quedar en contacte amb la superfície a
impermeabilitzar i l'altra cara ha de quedar en contacte amb l'origen de l'humitat (terreny).
Control i acceptació
Les làmines i el material bituminós haurien de dur, en la recepció en obra, una etiqueta
identificativa indicant la classe de producte, el fabricant, les dimensions i el pes net per m².
Disposaran de SEGELL INCE-AENOR i d'homologació MICT. Amb les dades corresponents. Si el
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producte posseeix un Distintiu de Qualitat homologat pel ministeri de Foment, la D.F. pot
simplificar la recepció, reduint-la a la identificació del material.

Amidament i abonament
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T., deducció de la superfície
corresponent a buits, forats de menys d'1m². Inclouen igualment l'acabament específic dels
acords amb els paraments o elements verticals, utilitzant.
SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS
SUBSISTEMA PAVIMENTS
1 PER PECES
Revestiment per a acabats de sòls i graons d'escales interiors i exteriors, amb peces de pedra
natural o artificial, ceràmiques o de fusta, rebudes al suport mitjançant material d’unió,
podent rebre diferents tipus d'acabat.
1 Ceràmics
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. 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.
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Components
Rajoles, mosaic, base per enrajolat, material de presa, sistema de col·locació, morter, material
de rejuntat i material de reomplert de juntes de dilatació.
Característiques tècniques mínimes
Rajoles. Gres esmaltat. Absorció d’aigua baixa o mitja-baixa, premsada en sec, esmaltades.
Gres porcelànic. Molt baixa absorció d'aigua, premsades en sec o extruït, generalment no esmaltades. Rajola catalana. Absorció d'aigua des de mitjana - alta a alta o fins i tot molt alta,
extruït, generalment no esmaltades. Gres rústic. Absorció d'aigua baixa o mitjana - baixa,
extruït , generalment no esmaltades. Fang cuit. D'aparença rústica i alta absorció d'aigua.
Mosaic. Podrà ser de peces ceràmiques de gres o esmaltades, o de baldosines de vidre.
Peces complementàries i especials. De molt diverses mides i formes: tires, motlures, sanefes,
etc... En qualsevol cas les peces no estaran trencades, desportilladas ni tacades i tindran un
color i una textura uniforme en tota la seva superfície.
Bases per a enrajolat. Sense base o enrajolat directe. Sense base o amb capa no major de 3
mm, mitjançant pel·lícula de polietilè, feltre bituminós o esterilla especial. Base de sorra. Amb
sorra natural o de matxucat de gruix inferior a 2 cm per a anivellar, emplenar o desolidaritzar.
Base de sorra estabilitzada. Amb sorra natural o de matxucat estabilitzada amb un
conglomerant hidràulic per a complir funció de reomplert. Base de morter o capa de
regularització. Amb morter pobre, de gruix entre 3 i 5 cm, per a possibilitar la col·locació amb
capa fina o evitar la deformació de capes aïllants. Base de morter armat. S'utilitza com capa de
reforç per al repartiment de càrregues i per a garantir la continuïtat del suport. Material de
presa. Sistema de col·locació en capa gruixuda, directament sobre el suport, forjat o solera de
formigó.
Morter tradicional. Encara que ha de preveure's una base per a desolidaritzar amb sorra.
Sistema de col·locació en capa fina, sobre una capa prèvia de regularització del suport:
Adhesius cimentosos o hidràulics (morters - cola). Constituïts per un conglomerant hidràulic,
generalment ciment Portland, sorra de granulometria compensada i additius polimèrics i
orgànics.
Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland. Morter de juntes. Composts d'aigua, ciment,
sorra de granulometria controlada, resines sintètiques i additius específics, podent dur
pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric , es diferencia de l'anterior perquè conté un
additiu polimèric o làtex per a millorar el seu comportament a la deformació. Morter de resines
de reacció (JR). Compost de resines sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una càrrega
mineral. Abans d’omplir-les es podran omplir parcialment les juntes amb tires un material
elàstic, (goma, plàstics cel·lulars, làmines de suro) abans d'omplir-les plenes.
Material de reomplert de juntes de dilatació. Podrà ser de silicones, etc...
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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. Es realitzaran les comprovacions
corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Rajoles i Morters.
Execució
Condicions prèvies
La col·locació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals (5 ºC a 30 ºC),
procurant evitar l'assolellament directe i els corrents d'aire. S’evitarà el contacte del enrajolat
amb altres elements com parets, pilars mitjançant la disposició de juntes perimetrals d’ample
<5mm. S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de
tonalitat. Excepte en les zones classificades com a ús restringit pel CTE no s’admetran les
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en el encontres d’aquest amb altres elements:
Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de 6mm. Els desnivells que
no superin els 50mm s’han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25%. En les
zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui
introduir una esfera de 15mm de diàmetre. Pendent transversal en pav. ext. ≤2%, ≤8%.
Fases d’execució
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. En el paviment no hi ha d'haver peces
trencades, escantonades, amb taques ni amb d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver
ressalts entre les peces.
Humectació de les peces
Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter. Les peces han d'estar ben adherides al
suport i han de formar una superfície plana. Les rajoles s'han de col·locar deixant junts de 2 a 5
mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre. S'han de col·locar a truc de maceta sobre una capa
contínua de morter de ciment de 2,5 cm de gruix.
Humectació de la superfície.
Reblert dels junts. S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts han de quedar
reblerts amb beurada de ciment
Neteja de paviment acabat. La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. El
paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació
Control i acceptació
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Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges. Es realitzaran les
comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels capítols següents:
Rajoles, Adhesius, Juntes i Morters.
Amidament i abonament
m² de superfície amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces, inclòs o no
el rejuntat amb beurada de morter, talls, eliminació de restes i neteja.
ml dels revestiments de graó i sòcol.
SUBSISTEMA REVESTIMENTS
1 ARREBOSSATS
Revestiment continu per a acabats de paraments interiors o exteriors amb morters de ciment,
de calç, millorats amb resines sintètiques, fum de sílice, etc..., fets en obra o no. De gruix
variable, duna o varies capes i amb diferents tipus d’acabat. S'han considerat els tipus
següents: arrebossat esquerdejat, aplicat directament sobre les superfícies, pot servir de base
per un posterior arrebossat o altre tipus d'acabat; arrebossat a bona vista, aplicat sobre
esquerdejats o paraments sense revestir; arrebossat reglejat, aplicat sobre esquerdejats o
paraments sense revestir, executat amb mestres.
Normes d’aplicació
Instrucción para la recepción de cementos, RC-03. BOE. 16/01/03.
Components
Morters fets a obra, morters preparats, juntes i materials de reforç de l’arrebossat.
Característiques tècniques mínimes
Morter fet en obra. Material aglomerant: Ciment Portland blanc, complirà les condicions
fixades en la Instrucció per a la Recepció de ciments RC-03 quant a composició, prescripcions
mecàniques, físiques, i químiques; Calç: aèria, apagada, s'ajustarà al definit en la Instrucció per
a la Recepció de Calç RCA-92; Arena: procedent de trituracions de roques i vidres, amb gra
angulós i superfície rugosa. També podran emprar-se sorres de riu o mina bé rentades. El
contingut total de matèries perjudicials no serà superior al 2%. El contingut d'argila no serà
superior a un 5%, i si es presenta en forma de grumolls, fins a un 1%. La matèria orgànica
s'admetrà fins al 3%; Aigua: s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment
emprades.
Morters preparats. La dosificació es realitzarà en fàbrica, en obra es barrejarà amb la quantitat
d'aigua adequada a la consistència precisa. Estarà compost de conglomerants hidràulics, àrids
o càrregues minerals silícis i calices de granulometria especialment compensada i additius.
També podrà ser de aglomerant de resines sintètiques i sorra.
Juntes. Les juntes de treball o per a especejaments decoratius es realitzaran mitjançant
bordons de fusta, plàstic o alumini lacat o anoditzat.
Material de reforç de l’arrebossat. Malla de tela metàl·lica de fibra de vidre, de polièster o
metàl·lica, etc...
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Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada cas dels
següents capítols: Mortes, Ciment, Aigua, Calç i Àrids.
Els materials i equips d'origen industrial, haurien 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
Se suspendrà l'execució quan la temperatura ambient sigui inferior a 0 ºC o superior a 30 ºC a
l'ombra, o en temps plujós quan el parament no estigui protegit. S'evitaran cops o vibracions
que puguin afectar al morter durant l'enduriment. Per a iniciar-ne l'execució en els paraments
interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments situats a l'exterior cal, a més, que
funcioni l'evacuació d'aigües. S'hauran col·locat els bastiments de portes i finestres, baixants,
canalitzacions i altres elements fixats als paraments.
En cap cas es permetran els assecats artificials. Es respectarà la dosificació i els temps
d'enduriment de la capa base per a evitar eflorescències.
Fases d’execució
Arrebossat esquerdejat: Neteja i preparació de la superfície de suport. Aplicació del
revestiment, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els paraments. Gruix de la capa:
<= 1,8 cm. Cura del morter i repassos i neteja final.
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat. Neteja i preparació de la superfície de suport.
Execució de les mestres amb el mateix morter a les cantonades i als racons per l’arrebossat a
bona vista, i mestres també amb el mateix morter als paraments, voltants obertures i arestes
per l’arrebossat reglejat (Mestres ben aplomades, distància ≤ 150 cm). Aplicació del
revestiment. Gruix de la capa ≤ 1,1 cm. Després de prendre’s el morter, repàs i neteja final.
En funció dels components dels morters utilitzats i les capes executades, es tindran en compte
les següents especificacions: Arrebossat a l’estesa amb morter de ciment. El gruix total del
arrebossat no serà inferior a 8 mm. Dosificació (Ciment - sorra): 1:1.
Arrebossats amb morter de ciment: Dosificació (Ciment - sorra): 1:1 en cas de morter estès o
1:2 en cas de morter projectat. Es podrà afegir un 10% de calç. La preparació del morter podrà
realitzar-se a mà o mecànicament.
Arrebossat projectat amb morter de ciment. Una vegada aplicada una primera capa de morter
amb el remolinador de gruix no inferior a 3 mm, es projectaran manualment amb escombreta
o mecànicament dues capes més fins a aconseguir un gruix total no inferior a 7 mm,
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continuant amb successives capes fins a aconseguir la rugositat desitjada. Dosificació (Ciment sorra): 1:2.
Arrebossat lliscat amb morter de calç o estuc. S'aplicarà amb remolinador una primera capa de
morter de calç de dosificació 1:4 amb gra gruixut, havent-se de començar per la part superior
del parament. Una vegada endurida, s'aplicarà amb el remolinador altra capa de morter de
calç de dosificació 1:4 amb el tipus de gra especificat. El gruix total del arrebossat no serà
inferior a 10 mm. Arrebossat lliscat amb morter preparat de resines sintètiques. S'iniciarà
l'estesa per la part superior del parament. El morter s'aplicarà amb plana i la superfície a
revestir es dividirà en draps no superiors a 10 m² . El gruix del arrebossat no serà inferior a 1
mm. Arrebossat projectat amb morter preparat de resines sintètiques. S'aplicarà el morter
manual o mecànicament en successives capes evitant les acumulacions. La superfície a revestir
es dividirà en panys no superiors a 10 m². El gruix total del arrebossat no serà inferior a 3 mm.
Admet els acabats petri, raspat o picat amb corró d'esponja.
Arrebossat amb morter preparat monocapa. Els morters monocapes són productes industrials
dosificats a fàbrica, que s’utilitzen per a revestir paraments. Es comercialitzen en sacs, als quals
només cal afegir aigua, quantitats segons fabricant. Es poden classificar segons el nombre de
capes del revestiment. En teoria aquests morters s’apliquen en una sola capa, com el seu nom
ens indica, però en la pràctica, per aconseguir un acabat correcte, és necessari executar una
primera capa de preparació. Els morters monocapes estan formats per un conglomerant
hidràulic(26%), calç o ciment; àrids o càrregues minerals silicis i calisses (70%) i additius (4%).
Cal seguir les especificacions tècniques del fabricant. La D.F., aprovarà, prèvia presentació de
mostres, la textura, color i acabat, del monocapa a executar. Les característiques i condicions
de posada a l’obra són les esmentades pels arrebossats. Quan s'hagi aplicat una capa
regularitzadora per a millorar la planor del suport, s'haurà d'esperar almenys 7 dies per al seu
enduriment; aquesta capa es realitzarà com a mínim amb un morter M-80 . En cas de col·locar
reforços de malla de fibra de vidre, de polièster o metàl·lica, aquesta haurà de situar-se en el
centre de el gruix del arrebossat d'uns 10 a 15 mm; si el gruix és major de 15 mm s'aplicarà el
producte en dues capes, deixant la primera amb acabat rugós. La totalitat del material
s'aplicarà en les mateixes condicions climàtiques. En superfícies horitzontals de cornises i
rematades no s'ha d'aplicar directament el arrebossat sobre la làmina impermeabilitzant sense
una malla metàl·lica o ancoratge al forjat que eviti despreniments. Admet acabat tipus
buixardat mitjançant raspat amb plana dentada.
Toleràncies d’execucó. Planor: Acabat esquerdejat: ± 10 mm, Acabat a bona vista: ± 5 mm,
Acabat reglejat: ± 3 mm; Aplomat (parament vertical): Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta,
Acabat reglejat: ± 5 mm/planta; Nivell (parament horitzontal): Acabat a bona vista: ± 10
mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 mm/planta
Control i acceptació
Comprovació exterior, una cada 300 m². Compreocació interior, una cada 4 habitatges o
equivalent. Dosificació del morter.
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Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi
ha d'haver esquerdes i ha de tenir una textura uniforme. Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a
l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres defectes.
Amidament i abonament
m² d’arrebossat, amb morter, amb deducció de la superfície corresponent a obertures:
Obertures en paraments verticals: ≤ 2,00, no es dedueixen; Entre > 2,00 m² i ≤ 4,00 m², es
dedueix el 50%; > 4,00 m², es dedueix el 100%. Obertures en paraments horitzontals: ≤ 1,00
m², no es dedueixen; Obertures > 1,00 m², es dedueix el 100%. Als forats que no es dedueixin,
o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara
brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.
2 ENGUIXATS
Revestiment continu de paraments interiors; amb un enguixat de 1 a 2 cm de gruix realitzat
amb pasta de guix gruixut (YG), damunt del qual es pot fer una capa d'acabat de 2 a 3 mm de
gruix realitzat amb guix fi (YF). S'han considerat els tipus següents: enguixat a bona vista,
acabat lliscat o no; enguixat reglejat, acabat lliscat o no.
Normes d’aplicació
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de
construcción, RY-85. BOE. 10/06/1985.
Components
Guix gruixut, guix fi, additius, aigua i cantoneres.
Característiques tècniques mínimes
Guix gruixut (YG). S'ajustarà a les especificacions relatives a la seva composició química, finor
de mòlt, resistència mecànica a flexotracció i treballabilitat.
Guix fi (Yf). S’ajustarà a les especificacions relatives a la seva composició química, finor de
mòlt, resistència mecànica a flexotracció i treballabilitat
Additius. Plastificants, retardadors de l'enduriment, etc...
Aigua.
Cantoneres. Podran ser de xapa d'acer galvanitzada, etc...
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresoponents d’identificació i assaig en cada un dels
següents capítols: Guix i Aigua.
Els materials i equips d'origen industrial, haurien 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.
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Execució
Condicions prèvies
En les arestes es col·locaran cantoneres, aplomant-les amb pasta de guix. Una vegada
col·locades es realitzarà una mestra a cadascun dels seus costats. En l’enguixat reglejat,
s'executaran mestres de guix en bandes d'almenys 12 mm de gruix, en racons, cantoneres i
enguixats de buits de parets, en tot el perímetre del sostre i en un mateix pany cada 3m
mínim. Prèviament, s'hauran col.locat els marcs de portes i finestres i repassat les parets. Els
murs exteriors hauran d'estar acabats, així com la coberta de l'edifici o tenir almenys tres
forjats sobre la planta a enguixar. Abans d'iniciar els treballs es netejarà i humitejarà la
superfície. S'hauran d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i
35°C.
Fases d’execució
La pasta de guix s'utilitzarà immediatament després del seu pastat, sense addició posterior
d'aigua. S'aplicarà la pasta entre mestres, estrenyent-la contra la superfície, fins a enrasar amb
elles. El gruix de l’enguixat serà de 12 mm mínim i es faran talls a les juntes estructurals de
l'edifici. S'evitaran els cops i vibracions que puguin afectar a la pasta durant el seu enduriment.
Acabats lliscat. En l'enguixat a bona vista, a la formació d'aresta o de racó, la pasta de guix s'ha
d'aplicar en dues operacions: una d'estesa i la segona de lliscat. En l'enguixat reglejat o en la
formació de reglada de sòcol, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues operacions: una d'estesa
entre les mestres, passant el regle i la segona de lliscat. El lliscat s'ha de fer amb guixos fins de
primera qualitat, desprès de la capa d’estesa amb guix gruixut, i aplicat amb llana.
Control i acceptació
Comprovació exterior, dues cada 200 m² . Comprovació interior, dues cada 4 habitatges o
equivalent. Es comprovarà que el suport estigui llis (rugós, ratllat, picat, esquitxat de morter),
que no hagi elements metàl·lics en contacte i que estigui humit en cas d’enguixar. Es
comprovarà que no s'afegeix aigua després del pastat. Es verificarà gruix segons projecte.
Comprovar planor amb regla de 1m. Assaig de duresa superficial de l’enguixat de guix segons
les normes UNE 7064 i UNE 7065; el valor mig resultant haurà de ser major que 45 i els valors
locals majors que 40.
Amidament i abonament
m² d’enguixat, realitzat amb pasta de guix, sobre paraments verticals o horitzontals, acabat
manuals amb llana, fins i tot neteja i humitejat del suport, deduint els buits i desenvolupant els
matxonets. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures ≤ 4,00 m², no
es dedueixen;, > 4,00 m², es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen la superfície dels
paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas
d'obertures de més de 4,00 m² en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
3 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
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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 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.
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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.
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.
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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.
Equips de protecció per a treballs en alçada
Instal·lació d’equipaments per a la seguretat dels treballadors en alçada
Dispositius d’ancoratge;





Punts fixos d’ancoratge EN795A1
Línies de vida horitzontals EN795C
Línies de vida – carrils rígids EN795D
Linies de vida verticals

Altres sistemes de protecció
o Baranes de protecció segons EN14112-3
o Passarel·les EN14122-3/4
o Escales d’accés segons EN14122-3/4
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-A, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Acer, Pintat
estructures d’acer.
Reial Decret 486/97 de Condicions mínimes de Seguretat i salut als llocs de Treball,
Reial Decret 1215/97 De condicions mínimes de Seguretat i salut per a la utilització pels
treballadors dels equips de treball
Reial Decret 2177/2004, que modifica el RD.1215/1997, per el que s’estableixen les
disposicions mínimes de Seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de
treball, en matèria de treballs temporals en alçada.
UNE-EN 341: 1997. Equips de protecció individual contra caigudes d’alçada. Dispositius de
descens.
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UNE-EN 353-2: 2002. Equips de protecció individual contra caigudes d’alçada. Part 2:
Dispositius anticaigudes lliscants sobre línea de ancoratge flexible.
UNE-EN 354: 2002. Equips de protecció individual contra caigudes d’alçada. Elements
d’amarre.
UNE-EN 355: 2002. Equips de protecció individual contra caigudes d’alçada. Absorbidors
d’energia.
UNE-EN 358: 2000. Equips de protecció individual per a sujecció en posició de treball i
prevenció de caigudes d’alçada. Cinturons per a sujecció i retenció i component d’amarrada de
sujecció.
UNE-EN 360: 2002. Equips de protecció individual contra caigudes d’alçada. Dispositius
anticaigudes retràctils.
UNE-EN 361: 2002. Equips de protecció individual contra caigudes d’alçada. Arnesos
anticaiguda.
UNE-EN 362: 2005. Equips de protecció individual contra caigudes d’alçada. Connectors.
UNE-EN 363: 2008. Equips de protecció individual contra caigudes d’alçada. Sistemes de
protecció de caigudes.
UNE-EN 364:1993+ AC:1994. Equips de protecció individual contra caigudes d’alçada. Mètodes
d’assaig.
UNE-EN 365:2005. Equips de protecció individual contra caigudes d’alçada. Requeriments
generals per a instruccions d’us, manteniment, revisió periòdica, reparació, marcat i
embalatge.
UNE-EN 397: 1995 + A1: 2000. Cascos de protecció per a la industria.
UNE-EN 795:1996+ AC: 2001. Equips de protecció individual contra caigudes d’alçada.
Dispositius d’ancoratge. Requeriments i assajos.
UNE-EN 813: 2009. Equips de protecció individual contra caigudes d’alçada. Arnesos de seient.
UNE-EN 1868:1997. Equips de protecció individual contra caigudes d’alçada. Llista de termes
equivalents.
UNE-EN 1891:1999. Equips de protecció individual contra caigudes d’alçada. Cordes trenades
amb funda, semiestàtiques.
UNE-EN 12841: 2007. Equips de protecció individual contra caigudes d’alçada. Sistemes
d’accés mitjançant cordes. Dispositius de regulació de corda
UNE-EN ISO 14122-1 Seguretat de les màquines d’accés permanent a màquines i instal·lacions
industrials. Part 1: Selecció de mitjans de accés fixes entre dos nivells.
UNE-EN ISO 14122-2 Seguretat de les màquines d’accés permanent a màquines i instal·lacions
industrials. Part 2: Plataformes de treball i passarel·les
UNE-EN ISO 14122-3. Seguretat de les màquines d’accés permanent a màquines i instal·lacions
industrials. Part 3: Escales, escales de graons i guardacossos.
UNE-EN ISO 14122-4. Seguretat de les màquines d’accés permanent a màquines i instal·lacions
industrials. Part 4: Escales fixes
UNE-EN 795:1996+ AC: 2001. I següents. Equips de protecció individual contra caigudes
d’alçada. Dispositius d’ancoratge. Requeriments i assajos
Especificació Tècnica CEN/TS 16415:2013
Components
Punts d’ancoratge homologats i certificats segons la norma EN 795 A1:2012: Son dispositius
d’ancoratge dissenyats per ser fixats mitjançant un dispositiu d’ancoratge estructural sobre
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superfícies verticals, horitzontals o inclinades, columnes, sostres, cobertes, o altres suports
específics.
Línies de vida flexibles horitzontals: es consideren un dispositiu d’ancoratge segons la norma
EN 795C: 2012, i a més han de complir la Especificació Tècnica CEN/TS 16415:2013. Tots els
seus elements han de ser conformes a la norma i estar homologats i certificats per un
organisme acreditat en la norma EN795. El pendent màxim que es pot desviar de la horitzontal
es de 15º.
Les línies de vida flexible horitzontals constitueixen un element permanent, que requereix un
suport estructural rígid que permeti absorbir de manera eficaç les forces a les que es pot veure
sotmesa la línia en cas de produir-se una caiguda.
Línies de vida flexibles verticals: Es consideren un sistema anticaiguda pensat per a
desplaçaments verticals que pot ser amb línia d’ancoratge rígida (carril rígid) o flexible (UNEEN 353-1 y UNE-EN 353-2), està constituït per la línia d’ancoratge i el dispositiu anticaiguda.
Línies verticals rígides estan constituïdes per un carril rígid pel qual es desplaça el dispositiu
anticaiguda. Els carrils poden incorporar-se a escales existents, forma part del llarguer d’una
escala o be constituir una escala per si mateixos.
Les línies de vida consten dels següents elements principals;









Punts d’ancoratge estructurals finals: Son els punts des de on surt o acaba la línia.
Punts d’ancoratge estructurals intermedis: Punts que trobem situats al llarg del
recorregut de la línia.
Elements de gir: Permeten fer girs en el traçat
Absorbidors d’energia: En cas de produir-se una caiguda permeten reduir l’esforç que
suporta la línia i la força de caiguda.
Tensors de cable: Permet posar el cable de línia a la tensió indicada pel fabricant
Cable de línia
Elements de connexió
Cartell informatiu i d’obligatorietat

Carrils de vida rígids EN795D: Les línies de vida horitzontals, també poden estar constituïdes
per elements rígids. Son les anomenades línies de vida horitzontals rígides o carrils rígids. En
aquest cas estan regulats per la norma EN795D. Aquestes línies rígides poden permetre
treballs en suspensió de la línia, cosa que no permeten les línies flexibles.
Baranes: Les baranes son considerades mitjans de protecció col·lectiva segons el RD 486/97 de
condicions mínimes de seguretat i salut en el treball, han de ser de materials rígids, tenir una
alçada mínima de 90cm i disposar d’una protecció intermèdia que impedeixi el pas o
lliscament per sota de les mateixes o la caiguda d’objectes sobre persones.
Com que es consideraren mitjans d’accés permanent a màquines i instal·lacions, les trobem
regulades a la norma EN14122-3 sobre guardacossos horitzontals. Aquesta norma defineix les
dimensions mínimes de les baranes i estableix que caldrà col·locar-les a partir d’un risc de
caiguda superior a 500mm. La alçada a de ser de 1100mm, amb barana intermèdia i entornpeu
de 100mm a 10mm del terra.
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Escales d’accés: Les escales estan regulades pel RD486/97 de condicions mínimes de seguretat
i salut en els centres de treball, i en tant que son mitjans d’accés a equipaments i maquinaria
per la EN14122-3 i EN14122-4.La norma EN 14122-3/4 estableix les dimensions mínimes per a
les escales fixes, per a sortides d’escala, alçades de guardacos i alçada d’escala fins a
plataforma
Passarel·les: Les passarel·les estan regulades pel RD486/97 de condicions mínimes de
seguretat i salut en els centres de treball i en tant que son mitjans d’accés a equipaments i
maquinaria per la EN14122-3 i EN14122-4.
Execució
Condicions prèvies
Abans de l’inici dels treballs es revsiaran les condicions meteorològiques. En cas de pluja o vent
es suspendran els treballs.
Es farà un estudi de les zones d’accés, estat de les cobertes i sotacobertes, els mitjans
necessàris per accedir, així com les interferencies amb serveis existents (electricitat, aigua, gas,
telecomunicacions, altres) o elements existents (marquesines, antenes, xemeneies, lluernaris,
maquinaria, equips de climatització, baixants, canalons, etc)
Es procedirà a senyalitzar i delimitar la zona de treball, així com la zona situada sota la vertical
de les zones de treball, en les que no hi podrà haver cap persona mentre durin els treballs. Es
garantiràn aquestes condicions de seguretat disposant de vigilancia permanent sota la vertical
de la zona de treball per evitar l’accés de persones a les zones de perill.
Els equips de seguretat per a treballs en alçada (EN795) a instal·lar disposaran per a tots els
seus components de la homologació i certificació corresponent emesa per un organisme
acreditat per certificar segons la norma EN 795 com per exemple; Decka, Apave, Norisko, Tuv.
Es facilitaran les seves notes de càlcul, on es tindran en compte esforços, fletxa, tensió i altres
varibles concretes de cada línia de vida. Es facilitarà el manual de instal·lació del sistema
anticaiguda i manual d’usuari on es detallaran entre d’altres aspectes els EPI més adeqüats per
a fer-les servir, així com de les corresponents plaques identificatives de cada component que
ho requereixi. També s’indicaran les revisions periòdiques que calgui fer i es documentaran.
Els equips nomès es podran instal·lar per a una empresa instal·ladora especialitzada i
autoritzada pel fabricant per a muntar els seus equips de protecció a l’Estat Español. Els equips
a instal·lar disposaran de garantia del fabricant a l’estat Español. La presentació de tota la
documentació relativa als equips de seguretat per a treballs en alçada a instal·lar serà prèvia al
control de recepció dels equips subministrats.
La instal·lació es fara d’acord amb les instruccions del fabricant per a cada element
subministrat.
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Per a la instal·lació dels equips, els treballadors de l’empresa instal·ladora procediran a la
instal·lación dels punts d’ancoratge necessaris i linies de vida provisionals a les que aniran
lligats en tot moment amb arnesos de seguretat associats a dispositius anticaigudes.
Quedarà inclosa la impermeabilització i reposició de teules en tots els treballs, així com la
retirada de runes i tots els mitjans auxiliars necessaris per a la realització dels treballs, sense
que això suposi cap cost adicional per al promotor.
Un cop acabades les tasques es redactarà el manual d’usuari i d’instal.lació que s’entregarà al
client amb sessió explicativa sobre l’us dels equips instal·lats, límitacions d’utilització,
característiques técniques, període de revisió, caducitat i els epi necessaris per a l’ús de cada
instal·lació i edifici.
Control i acceptació
Comprovació per unitat instal·lada, ancoratges, suports, impermeabilització, provés de tracció,
tensió de línies, absorbidors, plaques d’identificació, acabats d’escales, baranes, passarel·les,
Pintat: nombre de mans. Aspecte i color, escrostonament, falta d'uniformitat, etc...
Amidament i abonament
ml o unitat instalada, inclosa la impermeabilitació, reposició de teules, retirada de runa, i fins i
tot preparació del suport i de la pintura, mà de fons i mà/s d'acabat totalment acabat, i neteja
final.
Terrassa, desembre de 2016
Els tecnic redactor

Signatura

Página 92 de 147

JUVET
ENGINYERIA

10. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
10.1.Memòria
10.1.1.Objecte del Estudi Bàsic de Seguretat i Salut (E.B.S.S.)
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució dels treballs de muntatge
de línies de vida, escales i altres elements de seguretat per a accés segur a les cobertes dels
edificis municipals de l’Ajuntament de Terrassa que es relacionen més endavant, les previsions
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil
per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles
treballs posteriors de manteniment.
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora o instal·ladora per dur a
terme les seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el
seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció.
En base a l'art. 7è del RD 1627/97, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn,
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document. En aquest
Pla, es podran modificar alguns dels aspectes assenyalats en l’Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut, amb els requisits que estableix la mencionada normativa, d’acord amb el sistema
d’execució de l’obra de cada contractista.
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans del inici de l'obra pel Coordinador de
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En
cas d'obres de les Administracions Públiques, com és el cas de l’Ajuntament de Terrassa,
s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració.
El Pla de Seguretat i Salut a l’Obra, podrà ser modificat en funció del procés d’execució de
l’obra, la evolució del treballs i de les possibles modificacions o incidències que puguin sorgir
mentre s’executa l’obra. Les modificacions aprovades s’inclouran en una nova revisió del pla.
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel
seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i
subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes
les mesures de seguretat i salut a l'obra, amb caràcter previ al inici de les mateixes.
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure
el Pla de Seguretat i Salut.
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la
Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels
treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de
Treball i Seguretat Social, al contractista, subcontractistes i representants dels treballadors.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de
les seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes (art. 11è).
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Amb caràcter previ al inici dels treballs hauran de tenir-se en compte les mesures preventives
de seguretat contingudes a l’ ANNEX IV del Reial Decret 1627/97 de 24 d’octubre, sobre
disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les Obres. Al Reial Decret 171/04 sobre
coordinació d’activitats empresarials i a les disposicions contingudes a la Llei 32/06 reguladora
de la subcontractació al sector de la construcció.
Es recomana fer una reunió prèvia al inici d’obra amb els recursos preventius de les empreses
intervinents, les quals previament hauran entregat tota la documentació relativa a seguretat i
salut que els sigui d’aplicació. Entregant-se i explicant a cada empresa intervinent la informació
relativa a la fase constructiva que executi, així com les mesures de seguretat i emergència que
li siguin d’aplicació.
D’acord amb el Reial Decret 604/2006, pel que es modifica el Reial Decret 39/1997, pel que
s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 de
octubre, sobre disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les Obres de Construcció serà
necessària la presencia de recursos preventius a totes les fases de l’obra.
Es tindran especialment en compte a l’hora de redactar el Pla de Seguretat i Salut, les
disposicions contingudes a Reial Decret 2177/2004, pel que es modifica el Reial Decret
1215/1997, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la
utilització pels treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs temporals en alçada.
Previ al inici de l’obra es replantejarà la informació relativa als possibles serveis afectats,
procedint a la seva localització (xarxes aèries), protecció si s’escau i el seu replanteig i
senyalització sobre la zona d’actuació.
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10.1.2.Dades de l’obra
a)

Promotor:

Ajuntament de Terrassa
Àrea de Serveis Generals i Govern Obert
Servei de Patrimoni i manteniment
Plaça Didó – Edifici B
08221 Terrassa
b)

Denominació i tipus d’obra:
Treballs de millora dels accessos a les cobertes de edificis municipals per a treballs de
manteniment.
Els treballs consisteixen bàsicament en la instal·lació d’elements de seguretat per a
l’accés a les cobertes en condicions segures a les cobertes de diferents edificis de
titularitat municipal pels tècnics de manteniment de l’Ajuntament o empreses
subcontractades.

A continuació es relacionen els diferents edificis i actuacions a realitzar
Edifici

Actuació

Teatre Alegria

Instal-lació de baranes contrapesades al perímetre de
coberta
Instal·lació de carril rigid horitzontal EN795D a coberta.

c)

Emplaçament:
Els edificis municipals objecte d’aquest projecte son;


d)

Pressupost:


e)
f)
g)

Coberta Teatre Alegria

El pressupost d’execució material (PEM) es de 8536 Euros
Durada de l’obra: de 1 setmana
Numero màxim de treballadors previstos: 4
Justificació de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut

El Reial Decret 1627/97 de 24 d’octubre pel que s’estableixen les disposicions mínimes de
seguretat i salut a les obres de construcció, estableix a l’apartat 2 de l’article 4 que els
Projectes d’Obra que no s’incloguin en els supòsits previstos a l’apartat 1 del mateix article, el
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promotor estarà obligat, a que en la fase de redacció de projecte, s’elabori un Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Els supòsits previstos son els següents;.
a) Que el pressupost d’execució per contracta inclòs en el projecte sigui igual o
superior a 450.000 Euros (75 milions de pessetes).
b) Que la durada estimada sigui superior a 30 dies laborables i ocupi en algun moment
més de 20 treballadors simultàniament.
c) Que el volum de mà d’obra estimada, entenent com a tal la suma dels dies de feina
del total dels treballadors a l’obra, sigui superior a 500.
d) Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses.
Atès que no es compleix cap dels supòsits anteriors, caldrà doncs redactar un Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
h)

Tècnic redactor del projecte i l’estudi Bàsic de Seguretat i salut

Juvet 2005 SL
B64025844
Pla de l‘Ametllera, 108 local 3
08225 Terrassa
Tècnic redactor:

Josep Batanero i Garcia.
NIF 39.159.156-T
Enginyer Tècnic de Mines – Col·legiat 898 del Col·legi d’Enginyers Tècnics de Mines de Catalunya i Balears.
Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals (Seguretat, Higiene i Ergonomia)
Coordinador de Seguretat i Salut en Obres de Construcció
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10.2 COMPLIMENT DEL DECRET 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS
MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa
constructora o instal·ladora per dur a terme les seves obligacions en el terreny de la prevenció
de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret
1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut
a les obres de construcció.
En base a l'art. 7è del RD 1627/97, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin,
estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document. En
aquest Pla, es podran modificar alguns dels aspectes assenyalats en l’Estudi Bàsic de Seguretat
i Salut, amb els requisits que estableix la mencionada normativa, d’acord amb el sistema
d’execució de l’obra de cada contractista.
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans del inici de l'obra pel Coordinador de
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En
cas d'obres de les Administracions Públiques, com és el cas de l’Ajuntament de Terrassa,
s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració.
El Pla de Seguretat i Salut a l’Obra, podrà ser modificat en funció del procés d’execució de
l’obra, la evolució del treballs i de les possibles modificacions o incidències que puguin sorgir
mentre s’executa l’obra. Les modificacions aprovades s’inclouran en una nova revisió del pla.
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel
seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores quan es
produeixin repeticions de la incidència.
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i
subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes
les mesures de seguretat i salut a l'obra, amb caràcter previ al inici de les mateixes.
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà
d'incloure el Pla de Seguretat i Salut.
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la
Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels
treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de
Treball i Seguretat Social, al contractista, subcontractistes i representants dels treballadors.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de
les seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes (art. 11è).
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Amb caràcter previ al inici dels treballs hauran de tenir-se en compte les mesures preventives
de seguretat contingudes a l’ ANNEX IV del Reial Decret 1627/97 de 24 d’octubre, sobre
disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les Obres. Al Reial Decret 171/04 sobre coordinació
d’activitats empresarials i a les disposicions contingudes a la Llei 32/06 reguladora de la
subcontractació al sector de la construcció.
Es recomana fer una reunió prèvia al inici d’obra amb els recursos preventius de les empreses
intervinents, les quals prèviament hauran entregat tota la documentació relativa a seguretat i
salut que els sigui d’aplicació. Entregant-se i explicant a cada empresa intervinent la
informació relativa a la fase constructiva que executi, així com les mesures de seguretat i
emergència que li siguin d’aplicació.
D’acord amb el Reial Decret 604/2006, pel que es modifica el Reial Decret 39/1997, pel que
s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 de octubre,
sobre disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les Obres de Construcció serà necessària la
presencia de recursos preventius a totes les fases de l’obra.
Es tindran especialment en compte a l’hora de redactar el Pla de Seguretat i Salut, les
disposicions contingudes a Reial Decret 2177/2004, pel que es modifica el Reial Decret
1215/1997, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la
utilització pels treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs temporals en alçada.
Previ al inici de l’obra es replantejarà la informació relativa als possibles serveis afectats,
procedint a la seva localització (xarxes aèries), protecció si s’escau i el seu replanteig i
senyalització sobre la zona d’actuació.
10.2.1.Principis generals aplicables durant l'execució dels treballs
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits
en l'art. 15è de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals durant l'execució de l'obra i en particular
en les següents activitats:












El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja
L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves
condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació
La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars
El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les
Instal•lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els
defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors
La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses
La recollida dels materials perillosos utilitzats
L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes
L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de
dedicar a les diferents feines o fases del treball
La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms
Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es
realitzi a l'obra o prop de l'obra.
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Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents:
L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els
següents principis generals:












Evitar riscos
Avaluar els riscos que no es puguin evitar
Combatre els riscos a l'origen
Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs
de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el
treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut
Tenir en compte l'evolució de la tècnica
Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del
treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals
en el treball
Adoptar mesures que posin per davant la protecció col•lectiva a la individual
Donar les degudes instruccions als treballadors

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




Ram de paleta
Tancaments
Instal·lacions

La gran majoria d’elles es desenvolupen en cobertes.
10.2.4. Interferències i serveis afectats
No es preveu l’afectació dels serveis existents a l’edifici. Tanmateix s’estarà a l’aguaït de la
possible presència de línies aèries i instal·lacions en cobertes (antennes, aparells de
climatització, Plaques solars ACS)
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10.2.5. Instal·lacions provisionals d’obra
Com a criteri general s’habilitaran sales existents als edificis per a ús de caseta d’obra, es faran
servir sempre que sigui possible els serveis i vetuaris de l’Edifici.
En cas que això no sigui possible, s’instal-larà caseta d’obra i serveis,.
Les zones d’acopi i serveis es balissaran i delimitaran per evitar l’accés a persones no
autoritzades.
Quan existeixi risc de caiguda d’objectes sota la vertical de la zona on es realitzin els treballs,
restarà prohibit el pas per aquella zona i restarà tancada, balissada i senyalitzada. Aquestes
circumstàncies es reflexaran al Pla de Seguretat i Salut.
Quan la durada dels treballs i les condicions de seguretat ho requereixin el tancament
d’aquests espais es farà amb tanques metàl·liques mòbils de fins a 2m d’alçada.
Les treballs es faran perferentment amb eines manuals portàtils dotades de bateries. Quan
sigui necessari carregar les bateríes o connecat alguna eina a la xarxa de subministrament
elèctric, es seguiran sempre les instruccions establertes al RD604/2001 pel que s’estableixen
les condicions mínimes de seguretat per als treballadors davant del risc elèctric i les
disposicions establertes al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

Página 100 de 147

JUVET
ENGINYERIA

10.3.Identificació dels riscos.
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes
a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos
particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant
tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines.
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes,
talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel
treball que es realitzi.
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes
i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors
(reparació, manteniment...).
A continuació s’indiquen i avaluen els principals riscos existents a nivell general per durant
l’execució dels treballs exposats anteriorment tenint en compte probabilitat de que el risc es
pugui materialitzar i les conseqüències esperades del mateix. Finalment s’indica la magnitud
del risc obtinguda dels dos paràmetres anteriors pel mètode d’avaluació de riscos laborals
elaborat per l’INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo). Les valoracions
contemplen els riscos abans de l’aplicació de mesures preventives. Del nivell de risc resultant,
s’adoptaran les mesures preventives, per tal d’eliminar o reduir i controlar aquests riscos fins a
un nivell tolerable per a cada fase d’obra. Aquestes mesures es detallaran al Pla de Seguretat i
Salut per a cada fase d’obra.
A continuació s’indica la relació dels principals riscos presents durant l’execució dels treballs
Relació dels principals riscos presents a l’obra

Probabilitat

Conseqüències

Magnitut del
Risc

Caiguda de persones en alçada

Alta

Perjudicial

Important

Caiguda de persones al mateix nivell

Alta

Perjudicial

Important

Mitjana

Perjudicial

Moderat

Baixa

Perjudicial

Tolerable

Mitjana

LL Perjudicial

Moderat

Baixa

LL Perjudicial

Moderat

Mitjana

Perjudicial

Moderat

Contactes tèrmics

Baixa

LL Perjudicial

Tolerable

Contactes elèctrics

Mitjana

Perjudicial

Moderat

Sobreesforços

Mitjana

Perjudicial

Moderat

Agents químics

Baixa

Perjudicial

Tolerable

Agents físics

Baixa

Perjudicial

Tolerable

Agents biològics

Baixa

Perjudicial

Tolerable

Incendis

Baixa

Perjudicial

Tolerable

Caiguda d’objectes
Atrapaments per o entre objectes
Xocs, cops, talls amb objectes i eines
Trepitjades sobre objectes
Projecció partícules
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Explosions

Baixa

Perjudicial

Tolerable

Agressions

Baixa

Perjudicial

Tolerable

Accidents de trànsit

Baixa

Perjudicial

Tolerable

El mètode valoració de riscos laborals de l’INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo) permet estimar els nivells de risc d’acord a la seva probabilitat estimada de que es
produeixi el risc i a les conseqüències del dany esperades que pot produir.
NIVELLS DE RISC
Conseqüències

Lleugerament
Perjudicial

Perjudicial

Molt
Perjudicial

P

MP

Risc trivial
T

Risc tolerable
TO

Risc moderat
MO

Risc tolerable
TO

Risc moderat
MO

Risc important
I

LP
Baixa
B
Mitjana
Probabili tat
M

Alta
A

Risc moderat
MO

Risc important
I

Risc

Acció i temporització

Trivial (T)

No es requereix cap acció específica

Tolerable (TO)

No cal millorar l’acció preventiva. Tanmateix cal considerar solucio ns mes
rendibles o millores que no suposin una càrrega econòmica important. Cal
verificar periòdicament que es manté l’eficàcia de les mesures de control.

Moderat (M)

Cal fer esforços per reduir el risc, determinant les inversions precises. Les
mesures cal implantar-les en període de temps determi nat. Quan el risc està
associat a conseqüències extremadament perjudicials, caldrà una acció
posterior per establir amb més precisió la probabilitat del dany com a base per
determinar la necessitat de millora de les mesures de control.

Important (I)

No s’hauria de començar la feina fins haver reduït el risc. Pot ser que es
requereixin recursos importants per controlar-lo. Quan el risc sigui d’una feina
que s’està realitzant caldrà posar-hi remei en un temps inferior l dels riscos
moderats.

Intolerable (IN)

No es pot començar ni continuar l’activitat fins que no es redueixi el risc. Si no
es possible reduir el risc fins i tot amb recursos il·limitats cal prohibir l’activitat.

Risc intolerable
IN

La probabilitat que es produeixi el dany es pot graduar, des de baixa fins a alta, amb el següent criteri:
 Probabilitat alta: El perjudici passarà sempre o quasi sempre
 Probabilitat mitjana: El dany passarà algunes vegades
 Probabilitat baixa: El dany difícilment es donarà
La severitat del dany que es pot patir es pot considerar segons:
 Parts del cos que es veuran afectades
 Naturalesa del dany, graduant-lo des de lleugerament perjudicial fins a extremadament
perjudicial
Exemples de lleugerament perjudicial
 Danys superficials; talls y petites magulladures, irritació dels ulls per pols.
 Molèsties i irritació, per exemple; mal de cap, disconfort.
Exemples de perjudicial
 Laceracions, cremades, commocions, esquinços importats, fractures menors
 Sordesa, dermatitis, asma, trastorns musculo-esquelétics, malaltia que condueix a una
incapacitat menor.
Exemples de molt perjudicial
 Amputacions, fractures majors, intoxicacions, lesions múltiples, lesions fatals.
 Càncer i altres malalties cròniques que retallen severament la vida.
Els nivells de risc indicats al quadre anterior, formen la base per decidir si cal millorar les
condicions existents o implantar noves mesures i temporalitzar les accions preventives.
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10.4.Principals mesures preventives
Com a criteri general s’empraran les proteccions col·lectives en front de les individuals. A més, s'hauran
de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra
banda els mitjans de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors
(reparació, manteniment...).
Entre d’altres mesures preventives caldrà aplicar;

 Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i
circulacions dins l'obra
 Senyalització d’obra, de les zones de perill, i tancament de la zona de treballs
 Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra
com en relació amb els vials exteriors
 Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona de treball pel pas de maquinària
 Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i
descàrrega.
 Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents
 Els elements de les Instal·lacions han de disposar de les seves proteccions aïllants
 Muntatge de grues (si s’escau) fet per una empresa especialitzada, amb revisions
periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge,
etc
 Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra
 Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat
 Comprovació d'estintolaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció.
 Utilització de paviments antilliscants, i/o plataformes per transitar sobre cobertes.
 Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda en alçada.
 Col·locació de xarxes en forats horitzontals i verticals.
 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
 Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades
 Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides, plataformes elevadores.
 Les escales de ma es fixaran de manera adient i els seus llargues sobrepassaran en 1
metre el punt d’ascens i descens.
 Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes.
 ús de sistemes d’ancoratge i línies de vida temporals per a treballs en alçada
 No es permetrà la realització de treballs en alçada a les persones que no estiguin
autoritzades per l’empresa (el seu cap o director) i no disposin de la formació adient.
 Abans de començar qualsevol treball en alçada observar l’estat de les proteccions
col·lectives (baranes, escales fixes, línies de vida, etc.). Si estan en mal estat es donarà
l'avís corresponent a l’encarregat.
 Les baranes hauran de tenir una alçada de 90 cm, amb passamans, barra intermèdia i
entornpeu.
 Les escales i les línies de vida hauran d’estar fitxades correctament i sense cargols fluixos.
 S’haurà d’utilitzar les proteccions col·lectives i les proteccions individuals (arnès, punts
d’ancoratge i altres), fixant-se a punts sòlids de les estructures. Si no hi hagués un punt
d’ancoratge adient no es realitzarà el treball sense utilitzar una plataforma o bastida segura.
 Quan s’estigui en una zona en alçada, per exemple la coberta d’un dipòsit, torre d’ascensor
o d’una edificació, i tingui delimitada la zona d’accés o de treball per baranes o guies
limitadores, no es permet estar-hi fora de la zona. Si la zona no estigués delimitada s’haurà
de treballar fixat amb l’arnès a un punt d’ancoratge fix o temporal que eviti el risc de caiguda
i desplaçament.
 Es circularà sempre per les zones segures, separats dels precipicis (emprant arnès lligat
amb els sistemes anticaiguda adequats a punts segurs o línies de vida temporals o fixes).
 S’haurà d’evitar la presència de material a la vora dels perímetres i es vetllarà per la
correcta instal•lació dels entornpeus a les baranes de seguretat o sistema equivalent, per
evitar la caiguda d’objectes.
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 No es permetrà beure begudes alcohòliques ni prendre estupefaents en hores de feina i
molt menys abans de fer treballs en alçada.
 S’emprarà el sistema de seguretat anticaiguda sempre que hagi el risc de caure i en
especial quan l’alçada sigui superior a 2 m. Si el sistema de protecció anticaiguda o
amortidor s’ha activat, s’haurà de informar i revisar per tècnic competent o per empresa
autoritzada.
 Els llocs que tinguin una alçada superior a 2 m i no tinguin protecció col·lectiva estarà
senyalitzada amb l’obligació de utilització de l’arnès de seguretat. Els operaris hauran
d’utilitzar sempre el doble mosquetó per tal de que en els moments de pas de
l’accés/escala, cap a la línea de vida, es mantingui el 100% del temps ancorat a un punt
segur.
 Es disposarà de un mínim de 2 operaris a l’hora de realitzar les feines, els operaris tindran
formació específica en tècniques de rescat, treballs en alçada i primers auxilis.
 Amb la finalitat d’evitar lumbàlgies es procurarà que el transport manual de material no sobrepassi el


pes de 25 Kg.
Es seguiran les indicacions establertes al Reial Decret 614/2001 sobre disposicions mínimes per a la
protecció, salut i seguretat dels treballadors enfront del ric elèctric. Es vetllarà en tot moment per la

qualitat òptima dels aïllaments i clavilles de connexió d’aparells i/o eines elèctriques, així
com per la correcta utilització dels interruptors diferencials i magnetotèrmics als quadre de
connexió.
 Sempre que treballi amb productes químics, utilitzi els equips de protecció individual adequats.
 En cas d’emprar plataformes elevadores de braç o tisora, els operaris disposaran de la formació
adequada per a poder-les fer servir. Aquestes es revisaran abans de la seva utilització. S’emprarà
arnès de seguretat ancorat a un punt fix de la màquina. Abans de pujar s’estabilitzarà convenientment.

 ESCALES MANUALS
 La longitud serà suficient i com a mínim es deixaran 4 esglaons lliures per damunt dels
peus. S’allargaran 1m per sobre del punt d’arribada
 Verificar l’estat abans de la seva utilització. Els elements de recolzament seran
antilliscant i no estaran deteriorats.
 Les escales d’estisores tindran un element de seguretat que impossibiliti la seva
obertura accidental.
 No s’utilitzaran les escales quina resistència no ofereixi garanties, particularment les
que tinguin més de 5 m d’alçada.
 Es recolzaran a la paret amb un angle aproximat de 70 a 75º (distància del peu de
l’escala a la paret entre L/3 i L/4, sent “L” la longitud total de l’escala) i es lligarà o
subjectarà la part superior a una part fixa.
 Es pujarà i baixarà de cara a l’escala, tenint les mans lliures.
 Seran revisades periòdicament eliminant-se les defectuoses. No seran reparades.
 No es pintaran per a evitar ocultar defectes.
 No seran utilitzades per dues persones al mateix temps.
 No s’utilitzaran per a transportar o manipular càrregues.
 Per a treballs a més de 3,5 m d’alçada, que requereixin moviments o esforços perillosos
s’efectuaran amb cinturó de seguretat o altres mesures de protecció alternatives contra
caigudes.
 Les sabates han de fixar-se bé als peus i estaran exemptes de greixos i olis.
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 BASTIDES
 Recomanacions generals
o Han de ser sòlides, resistents i estables.
o Les bastides superiors a 2 m d’alçada, seran muntades per personal qualificat i
format per muntar-les, tenint en conta la seva classe i la càrrega a suportar, ja
sigui uniformement repartida o concentrada.
o El material de bastides haurà de complir amb la normativa actual de referència:
UNE - EN 12810 i UNE - EN 12811.
o Quan la bastida està en muntatge o modificant-se hi haurà una targeta vermella o
rètol que indiqui “Bastida en construcció. No utilitzar”.
o Una vegada la bastida estigui finalitzada, l’empresa muntadors de la bastida li
haurà de donar el vist i plau per a ser utilitzada, col·locant una targeta de color
verd o rètol, que indiqui “bastida autoritzada”.
o La superfície de treball ha de ser ampla (més de 60 cm), lliure d’obstacles, neta,
amb ordre i serà antilliscant.
o Si tenen més de 2 m d’alçada tindran baranes (90 cm d’alçada) i protecció
intermitja que eviti el pas d’una persona i un entornpeu. Tot amb la resistència
suficient.
o Impedir al personal no autoritzat al ús de les bastides.
o Les escales d’accés ha de disposar de dimensions adients al ús, tenir un accés
fàcil i segur, i tenir solidesa estructural.
o La base de descans ha de ser estable i plana.
o No s’han de sobrecarregar i la càrrega es repartirà per la superfície
o Vigilar a l’hora de transportar eines o altres objectes de que no caiguin. Utilitzar un
cabàs, cordes altres dispositius de transport.
o Han d’estar a un màxim de 30 cm de la façana.
o Amb les possibles caigudes d’objectes posar xarxes de protecció.
o Subjectar la bastida a una estructura fixa per augmentar la seva estabilitat.
 Bastides amb cavallets
o Els cavallets han d’estar perfectament anivellats i a una distància inferior.
o No han de tenir més de 2 m de alçada i amb una amplada mínima de 60 cm
o Mínim s’utilitzaran dos cavallets (no substituir un d’ells per altres elements, com
material, bidons,etc.).
o La plataforma de treball ha d’estar perfectament fixada als cavallets. No
sobresortiran més de 40 cm del cavallet
 Bastides metàl·liques fixes
o S’han d’arriostrar els mòduls de més de 1,9 m.
o Si la plataforma de treball està a més de 2 m s’hauran de arriostrar.
 Bastides mòbils
o Fixar-les abans de treballar, bloquejant les rodes i anivellant la superfície de
treball
o Al desplaçar-lo assegurar-se de que la plataforma està lliure d’objectes i sense
persones damunt. Es faran corre poc a poc i amb preferència en el sentit de la
llargada i per terra ben net i sense obstacles. Abans de qualsevol desplaçament
comproveu que no hi ha cap objecte que pugui caure.
o Desmuntar-lo si el terra no es segur, inestable o mal anivellat.
o No treballar en una bastida en moviment no utilitzar-la com a mitja de transport.
 EINES MANUALS I PORTATILS
 Seleccionar l’eina correcta per al tipus de tasca a realitzar.
 Mantenir les eines en bon estat i netes, lliures de greixos, olis…
 Protegir les parts tallants i punxants i mantenir-les sempre en fundes.
 Utilitzar guants resistents al manipular eines de tall.
 En treballs elèctrics utilitzar eines aïllants.
 Transportar-les de manera segura. No portar-les a les butxaques ni a les mans, sinó en
caixes o portaeines amb el tall i les puntes protegits.
 Recollir les eines sempre que no s’utilitzin i guardar-les de manera ordenada.
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Abans d’utilitzar un aparell o instal·lació elèctrica, asseguri’s del seu perfecte estat.
Per a utilitzar un aparell o instal·lació elèctrica, maniobri únicament els òrgans de
comandament previstos per aquest fi pel constructor o l’ instal·lador.
No utilitzi aparells elèctrics ni manipuli sobre instal·lacions elèctriques, quan
accidentalment es trobin mullades o és vostè qui té les mans o els peus mullats.
En cas d’avaria o incident, talli la corrent com a primera mesura i avisi un especialista.
No utilitzi –i impedeixi que altres ho facin – l’aparell avariat, fins després de la seva
reparació. No intenti reparar els equips elèctrics. No ha de realitzar ni tan sols les
operacions més simples, si no té els coneixements suficients sobre els riscos elèctrics.
Abans d’utilitzar aparells o màquines elèctriques informi’s sobre les precaucions que
s’han d’adoptar per a la seva utilització i respecti-les escrupolosament.
No obri mai les proteccions dels aparells elèctrics i respecti tot senyal o protecció
destinat a evitar el contacte del cos amb un cable o peça amb tensió elèctrica.
Per realitzar treballs de qualsevol classe, sobre o en les proximitats d’una instal·lació
elèctrica, ha de rebre imprescindiblement instruccions d’un especialista elèctric
capacitat.
Per realitzar treballs de qualsevol naturalesa en les proximitats de línies elèctriques,
aèries o subterrànies, ha d’adoptar totes les precaucions necessàries per evitar
qualsevol contacte amb els cables.
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10.4.1.Proteccions col·lectives












Baranes de 90cm d’alçada amb barra intermitja i entornpeu
Marquesines i xarxes de seguretat contra caiguda d’objectes.
Linies de vida provisionals i definitives
Bastides
Xarxes de seguretat anticaiguda
Cintes de balissament i senyalització
Plataformes de pas sobre cobertes
Plataformes elevadores
Bastides
Escales

10.4.2.Proteccions individuals
Els mitjans de protecció personal, simultanis amb els col·lectius, seran d’us obligatori La
protecció personal no dispensarà en cap cas de l’obligació d’utilitzar mitjans preventius de
caràcter general. Els equips de protecció individual hauran de permetre, en la mesura del
possible, la realització del treball sense molèsties innecessàries per qui l’executi i sense
disminució del seu rendiment, no comportant per sí mateixos un altre perill. Tots ells compliran
les disposicions establertes al RD 773/97 relatiu a les condicions de seguretat i salut relatives
als equips de Protecció individual.



PROTECCIÓ DEL CAP



PROTECCIÓ DE LA VISTA





o

Casc de Seguretat EN-397 - EN12492 CE

o
o

Ulleres per a soldadura elèctrica EN-169
Ulleres panoràmiques de picapedrer ajustables amb goma elàstica EN 166

PROTECCIÓ AUDITIVA
o Protector Auditiu - Taps auditius clase C de escuma EN 352-2
o Protector Auditiu- Orelleres protecció auditiva EN 352-1

PROTECCIÓ VÍES RESPIRATORIES

o Mascareta autofiltrant de celulosa EN 143 / EN 149
o Mascareta filtrant de respiració amb filtres específics EN 136-139- 149-148-405

PROTECCIÓ DE LES MANS

o Guants de cuir EN 374-1/2
o Guants de goma contra productes químics EN 374-3
o Guants contra riscos tèrmics EN 407
o Guants de goma contra productes químics EN 374-3
o Guants aïllants contra riscos elèctrics EN 60903



PROTECCIÓ DELS PEUS



PROTECCIÓ ANTICAÍGUDA



o Sabates de seguretat amb puntera reforçada i sola antiperforant EN 344-347
o Equips de protecció caigudes d’alçada. Dispositius de descens EN 341
o Equips de protecció caigudes d’alçada. Anticaíguda amb línia d’ancoratge EN 353-1
o Equips de protecció caigudes d’alçada. Anticaíguda amb línia d’ancoratge flexible EN 353-2
o Equips de protecció caigudes d’alçada. Elements de subjecció EN 354
o Equips de protecció caigudes d’alçada. Absorbidors d’energía EN 355
o Equips de protecció caigudes d’alçada. Equips de sujecció EN 358
o Equips de protecció caigudes d’alçada. Arnesos EN 361-363
o Equips de protecció caigudes d’alçada. Conectors EN 362
o Equips de protecció caigudes d’alçada. Requeriments generals EN 365

ROBA DE TREBALL
o
o
o

Roba de treball. Requeriments generals. EN 340-348
Peto reflectant d’Obres Públiques, de malla am tires de material reflectant
Jaqueta d’abric tipus senyalista, de nylon impermeable color taronja o groc amb tires reflectants al
pit, esquena, punys i cintura
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10.4.3.Mesures de protecció a tercers







Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha
de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones
alienes a l'obra puguin entrar.
Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els
vials exteriors
Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i
descàrrega
Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl,
edificacions veïnes)
Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

10.4.4.Mesures de protecció a tercers
-

Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la
calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha
d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar

-

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

-

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

-

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

-

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

10.4.5.GESTIÓ 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, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, 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.
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que
això comporti.
La gestió de residus d'obra, a centre de reciclatge, monodipòsit, abocador específic o centre de
recollida i transferència a qualsevol distància amb els mitjans adients, del Recinte Firal de
Terrassa inclou: càrrega, temps d'espera, descàrrega a l'abocador autoritzat, segons el tipus de
residu (residus de construcció, demolició i/o residus inerts, no especials i especials); cànon i
taxes.
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.
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10.4.6. 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.
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.
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:
a. 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.
b. Nom comú, si és el cas.
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les
substàncies presents.
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat
perillós.
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e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent.
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent.
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent.
h. El número CEE, si en té.
i. 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.
a)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.
b)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.
c)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.
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10.5. Pressupost.
El cost de les mesures de Seguretat i Salut necessàries per implementar les mesures de
seguretat necessàries pel correcte desenvolupament de les obres s’estima en 228,42 Euros.
El pressupost, inclòs als preus unitaris de les diferents partides d’obra, compren els equips de
protecció individual i col·lectiva, implantació, mitjans auxiliars i altres elements necessaris per al
compliemnt de totes les mesures de seguretat isalut en obra, i per tant no seran objecte de cap

abonament a part.
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10.6.Plec de Condicions
10.6.1.Organització i planificació dels treballs.

Previ al inici de l’obra es comprovarà la informació relativa a possibles serveis afectats recollida
al projecte, així com la seva actualització si n’hi ha. En cas que existeixin subcontractes sobre
tota la documentació de seguretat i salut que els pertoqui, d’acord amb l’art.24 de la Llei 31/95
de Prevenció de Riscos Laborals i el seu posterior desenvolupament normatiu.
S’entregarà a cada empresa intervinent la informació relativa a la fase constructiva que
executi, Així com les mesures de seguretat i emergència que li siguin d’aplicació.
Periòdicament es comprovarà el compliment de les mesures de seguretat. Amb aquesta
finalitat al inici de l’obra es designaran els recursos preventius corresponents, els quals seran
presents en totes les fases d’execució de la mateixa.
Es realitzaran reunions de coordinació i formació per coordinar i optimitzar aquests recursos.
Es definiran les zones d’acopi, aparcament, instal·lació de caseta d’obra i serveis. Es procedirà
al tancament del perímetre de l’obra.
Es col·locarà la senyalització de seguretat i d’obra.
Es protegiran les instal·lacions elèctriques aèries o qualsevol altre instal·lació existent a la zona
de realització dels treballs que puguin afectar a l’obra.
Restarà prohibit el pas a tota persona aliena a l’obra.
Totes les persones intervinents a l’obra hauran rebut la informació i formació relativa a
seguretat i salut i disposaran dels equips de protecció personal necessaris pel correcte
desenvolupament dels treballs. També estaran en disposició del corresponent certificat
d’aptitud mèdica de vigilància de la salut. Disposaran dels carnets o titulacions corresponents
als equips o eines especials que utilitzin (grues, carretons elevadors, plataformes elevadores,
...)
Es col·locaran els serveis d’higiene i benestar constituïts per caseta d’obra, cabina d’inodor
amb rentamans, o s’habilitaran aquests espais dins de les instal·lacions existents.
Es farà el llibre de subcontractació i es comprovarà que totes les empreses intervinents estan
degudament inscrites al REA, registre d’empreses contractistes i subcontractistes d’acord amb
la Llei 32/06 Reguladora de la subcontractació a les obres de construcció
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10.6.2.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.
10.6.3.Documents que defineixen l'Estudi Bàsic 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
Bàsic 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
el següent contingut:
La informació continguda en aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut servirà de referencia per
al contractista per elaborar el Pla de Seguretat i Salut en funció de les partides d’obra que
s’acabin executant, la forma d’executar el projecte i les técniques emprades segons el seu
sistema constructiu. El contractista haurà de complementar i definir detalladament les
mesures preventives que seran d’aplicació en el Pla de Seguretat i Salut per a cada unitat
d’obra. El pla de seguretat i Salut Haurà de ser Aprobat pel Coordinador de Seguretat I Salut
previ a l’ini de les obres
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10.6.4. 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.
a) Promotor
Als efectes del present Estudi Bàsic 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:
10. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de
Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient.
11. 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.
12. 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.
13. 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.
14. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al
Promotor de les seves responsabilitats.
15. Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives
llicències i autoritzacions administratives.
16. 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.
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b) Coordinador de Seguretat i Salut
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi Bàsic 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:
17. 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:
d) 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.
e) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines o fases de treball.
18. 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.
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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.
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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.
c) 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:
7. 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 e les obres.
8. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials.
d) 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:
9. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura
projectada a les característiques geotècniques del terreny.
10. 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.
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11. 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.
12. 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.
13. 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.
14. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats
que siguin preceptius.
15. 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.
16. 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
17. 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.
e) 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:
18. 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
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Salut i exigides en el Projecte
19. 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.
20. 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.
21. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi.
22. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins dels
límits establerts en el Contracte.
23. 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.
24. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut
conjuntament amb el Coordinador de Seguretat.
25. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra.
26. 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:
k) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS).
l) 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.
m) 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.
n) 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.
27. 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.
28. 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.
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29. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de
riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes.
30. 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.
31. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que
concorren a l’obra han establert entre ells els medis necessaris de
coordinació.
32. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor
no eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes.
33. 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.
34. 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.
35. 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.
36. 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
37. 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.
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38. 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.
39. 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.
40. 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.
41. 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.
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.
42. 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.
43. 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.
44. 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.
45. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús 'explosius sense
autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa.
46. 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
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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 avalanthi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret.
47. 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 pel
òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació emés per entitat reconeguda; 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.
48. 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".
f) 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:
49. 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.
50. Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D.
1627/1997, durant l'execució de l'obra.
51. 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.
52. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació '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.
53. 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.
54. 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.
55. 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.
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56. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut
(PSS):
o) 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.
p) 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.
g). 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:
57. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut.
58. El deure d'indicar els perills potencials.
59. Té responsabilitat dels actes personals.
60. 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).
61. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de
Riscos Laborals.
62. Té el dret a adreçar-se a l'autoritat competent.
63. 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.
64. 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.
10.6.2. Pla sanitari, primers auxilis i emergència
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.
S'informarà al inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de
traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb
els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per
garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.
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S’instal·larà el rètol següent de forma obligatòria als següents llocs de l'obra: accés a l'obra en
si; a l'oficina d'obra; al vestuari lavabo del personal; al menjador i en mida full DIN A4, al interior
de cada farmaciola de primers auxilis.
Aquesta obligatorietat es considera una condició fonamental per a aconseguir l'eficàcia de
l'assistència sanitària en cas d'accident laboral.
Procediment en cas d’accident:
En cas d’accident laboral aquest es comunicarà immediatament segons el següent esquema
d’actuació;
Accidents de tipus Lleu.


A la Direcció Facultativa, Coordinador de Seguretat i Salut, Responsable Municipal:
de tots i cadascun d'ells, amb la finalitat d'investigar les seves causes i adoptar les
correccions oportunes.



A l'Autoritat LaboraI: a les formes que estableix la legislació vigent en matèria
d'accidents laborals.

Accidents de tipus greu (trucada al 112).


A la Direcció Facultativa, Coordinador de Seguretat i Salut, Responsable Municipal:
de forma immediata, amb la finalitat d'investigar les seves causes i adoptar les
correccions oportunes.



A I'Autoritat Laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en mat6ria
d'accidents laborals.

Accidents mortals (trucada al 112).


Al Jutjat de Guardia: per a que pugui procedir-se a l'aixecament del cadàver i a les
investigacions judicials.



A la Direcció Facultativa, Coordinador de Seguretat i Salut, Responsable Municipal:
de forma immediata, amb la finalitat d'investigar les seves causes i adoptar les
correccions oportunes.



A I'Autoritat Laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria
d'accidents laborals.

En cas de produir-se un accident amb lesions personals, s’aturarà l’activitat a la zona i al
accidentat se li practicarà si es possible una cura d’urgència amb el material de la farmaciola.
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Si la gravetat ho precises, serà evacuat ràpidament al servei assistencial de la Mutua d’Accidents
de la empresa contractista més proper. En aquests casos, l’accidentat o el seu acompanyant
hauran de portar complimentat el “Volant de Assistència Mèdica per Accident de Treball”,
exemplars disponibles a l’oficina d’obra. O be si la gravetat es major al centre assistencial més
proper;



Hospital de Terrassa
Mutua de Terrassa

En funció de la disponibilitat d’atenció del seus serveis d’urgències a confirmar amb trucada prèvia.
En cas que l’accident revesteixi major gravetat, es trucarà als serveis d’emergències (Telèfon 112)
sol·licitant els recursos necessaris.
Es disposarà a l'obra (caseta d’obra) i als llocs senyalats als plànols, d’una farmaciola de
primers auxilis, contenint com a mínim els articles que s'especifiquen a continuació:


Aigua oxigenada; alcohol de 96 graus; tintura d'iode; "mercurocrom" o "cristalmina";
amoníac; gasa estèril, benes estèrils per a fer embenatges compressius; esparadrap
antial·lèrgic; torniquets antihemorràgics; bossa per a aigua o gel; guants esterilitzats;
termòmetre clínic; apòsits autoadhesius.

A l’obra, i en lloc ben visible i conegut per tots, es disposarà d’un llistat on hi hagi els telèfons i
adreces dels centres assignats per urgències. Així com els números de telèfon d’ambulàncies;
bombers; policia local, autonòmica o estatals.
A més, haurà d’existir un planell indicatiu del millor camí a seguir per realitzar la evacuació de
l’accidentat al servei assistencial més proper, en el menor temps possible.

Llistat de telèfons:
TELÈFONS D’EMERGÈNCIA EN CAS D’ACCIDENT

URGÈNCIES i EMERGÈNCIES 112
HOSPITALS I CENTRES ASSISTENCIALS
FALK AMBULANCIAS

902.232.022

HOSPITAL DE TERRASSA
Ctra. Torrebonica S/N
08227

93 731 00 07

HOSPITAL MUTUA DE TERRASSA
Plaça Doctor Robert, 1
08221 Terrassa

93 736 50 50

TELEFONOS DE EMERGENCIAS
BOMBERS

112

GUARDIA CIVIL
POLICIA LOCAL
MOSSOS D’ESQUADRA
POLICIA NACIONAL

062
092
112
091
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10.6.3. 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 .
El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut, adjuntarà, com a mínim, els plànols següents
amb els continguts que en cada cas s’indiquen.
Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant:
- Ubicació dels serveis públics.
- Electricitat.
- Clavegueram.
- Aigua potable.
- Gas.
- Oleoductes.
- Altres.
- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos).
- Accessos al recinte.
- Garites de control d’accessos.
- Acotat del perímetre del solar.
- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar.
- Edificacions veïnes existents.
- Servituds.
Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases previstes en funció
del seu pla d’execució real. Indicant:
- Tancament del solar.
- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells.
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants.
- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra:
- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,).
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,).
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,).
- Farmaciola: Equipament.
- Altres.
- Llocs destinats a apilaments.
- Àrids i materials ensitjats.
- Armadures, barres, tubs i biguetes.
- Materials paletitzats.
- Fusta.
- Materials ensacats.
- Materials en caixes.
- Materials en bidons.
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- Materials solts.
- Runes i residus.
- Ferralla.
- Aigua.
- Combustibles.
- Substàncies tòxiques.
- Substàncies explosives i/o deflagrants.
- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst.
- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, maquinetes,
baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de fluids.
- Estació de formigonat.
- Sitja de morter.
- Planta de piconament i/o selecció d’àrids.
- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament.
Senyalització de circulació.
- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat.
- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional.
- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional.
- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua.
Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva.
(*) Representació cronològica per fases d’execució.
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals
de façanes:
- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de façana en
avançament simultani a l’execució d’estructura fins l’acabament de tancaments i coberta.(*).
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent
- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de seguretat.(*).
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en
l‘EBSS.
- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat.
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*).
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en
l’EBSS.
- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*).
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en
l‘EBSS.
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals d’escales:
- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de travessers
d’escales (*).
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent.
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers d’escales.
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de patis de
llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats.
- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en
el cèrcol perimetral (*).
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat
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- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors.
- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat sota taulers
i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables.
- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos d’instal·lacions,
arquetes i registres provisionals.
- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat.
Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas. Contingut:








Passarel·les (ubicació i elements constitutius).
Escales provisionals.
Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits.
Abalisament i senyalització de zones de pas.
Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys.
Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles.
Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres
exteriors amb risc de caigudes d’altura.

Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment posterior de
l’obra executada (*).
- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana.
- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals.
- Bastides especials.
- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i evacuació
d’equips.
- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no
transitables.
- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de
Protecció Col·lectiva.
- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, finestrals i patis.
- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils.
- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació.
- Altres.
(*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. Plànol d’evacuació
interna d’accidentats (*).
- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes.
- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades.
(*) Tant sols per a obres complexes o especials.
Altres.
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10.6.4. El ''Llibre d'Incidències''
A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, 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.
10.6.5.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.
a) 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)”.
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“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 29de 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)”.
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“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).
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“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)”.

b) 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 de 2003)”.
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)”.

c) 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)”.
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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”.

d) 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”.
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e) 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)”.
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“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)”.

F) 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”.
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“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.

g) 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 deseptiembre de 1987)”.
 Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”.
h) 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 ayo 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 e 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.
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10.6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT
10.6.1. 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 l 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
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El Factor Humà:
- Test de Selecció prelaboral del personal.
- Reconeixements Mèdics prelaborals.
- Formació
- Aprenentatge
- Propaganda
- Acció de grup
- Disciplina
- Incentius
10.6.2. 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 Bàsic de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat
dels més importants:
75. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva.
76. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal
77. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura
de gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció.
78. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció
79. Documents vinculants, actes i/o memoràndums.
80. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa
81. Control de Qualitat de Seguretat del Producte.
10.6.3. 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 model d’organització de la prevenció d’acord amb el
RD39/97 que constitueixi un Servei de 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’‘.
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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.
10.6.4. 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.

Página 139 de 147

JUVET
ENGINYERIA

10.6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra (Recursos Preventius)
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).
10.6.6. 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.
10.7 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS,
MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES
10.7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o MàquinesFerramentes


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
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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.
10.7.2. 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
o Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment,
fixats pel fabricant i contingudes en la seva ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘.
o Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant.
o S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures
compreses entre 15 i 25ºC.
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o

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.

10.7.3. 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).
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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).
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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.

10.7.4 Annex: Prescripcions que s’hauran de complir en relació amb les característiques, la
utilització i la conservació de les màquines, útils, ferramentes, sistemes i equips preventius
 Aspectes generals.
- LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.L. 31/1995 de Novembre B.O.E. 10 de Novembre de
1995.
- REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ.R.D. 39/1997 B.O.E. 31 de Gener de 1997
- DISPOCISIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.R.D.
1627/1997 de 24 d’Octubre B.O.E. de 25 d’Octubre de 1997.
- REAL ECRET 604/06 de Maig B.O.E. 19 de Maig de 2006. (modifica als 2 ultims)
- REAL DECRET 171/2004
- LLEI 38/99 de Novembre B.O.E. 6 de Novembre de 1999.
- LLEI 54/2003 de Desembre B.O.E. 13 de Desembre, de reforma del marc normatiu de la
prevencioó de riscos laborals que introdueix modificacion en la llei 13/1995 i el RD5/200
- REAL DECRET 5/2000 de 4 d’agost per el qual s’aprova el text refos de la llei sobre infraccions
i sancions de l’ordre social
- REAL DECRET 2177/2004 del 12 de novembre per el qual es modifica el RD 1215/19977 per el
qual sestableix les disposicions minimes de seguretat i salut per a la utilitzacio per els
treballadors dels equis de treball en materia de treballs temporals d’alçada
- REAL DECRET 399/2004
- REAL DECRET 837/2003

-

-

UNE-EN 341: 1997. Equips de protecció individual contra caigudes d’alçada. Dispositius de
descens.
UNE-EN 353-2: 2002. Equips de protecció individual contra caigudes d’alçada. Part 2:
Dispositius anticaigudes lliscants sobre línea de ancoratge flexible.
UNE-EN 354: 2002. Equips de protecció individual contra caigudes d’alçada. Elements
d’amarre.
UNE-EN 355: 2002. Equips de protecció individual contra caigudes d’alçada. Absorbidors
d’energia.
UNE-EN 358: 2000. Equips de protecció individual per a sujecció en posició de treball i
prevenció de caigudes d’alçada. Cinturons per a sujecció i retenció i component
d’amarrada de sujecció.
UNE-EN 360: 2002. Equips de protecció individual contra caigudes d’alçada. Dispositius
anticaigudes retràctils.
UNE-EN 361: 2002. Equips de protecció individual contra caigudes d’alçada. Arnesos
anticaiguda.
UNE-EN 362: 2005. Equips de protecció individual contra caigudes d’alçada. Connectors.
UNE-EN 363: 2008. Equips de protecció individual contra caigudes d’alçada. Sistemes de
protecció de caigudes.
Página 144 de 147

JUVET
ENGINYERIA

-

-

UNE-EN 364:1993+ AC:1994. Equips de protecció individual contra caigudes d’alçada.
Mètodes d’assaig.
UNE-EN 365:2005. Equips de protecció individual contra caigudes d’alçada. Requeriments
generals per a instruccions d’us, manteniment, revisió periòdica, reparació, marcat i
embalatge.
UNE-EN 397: 1995 + A1: 2000. Cascos de protecció per a la industria.
UNE-EN 795:1996+ AC: 2001. Equips de protecció individual contra caigudes d’alçada.
Dispositius d’ancoratge. Requeriments i assajos.
UNE-EN 813: 2009. Equips de protecció individual contra caigudes d’alçada. Arnesos de
seient.
UNE-EN 1868:1997. Equips de protecció individual contra caigudes d’alçada. Llista de
termes equivalents.
UNE-EN 1891:1999. Equips de protecció individual contra caigudes d’alçada. Cordes
trenades amb funda, semiestàtiques.
UNE-EN 12841: 2007. Equips de protecció individual contra caigudes d’alçada. Sistemes
d’accés mitjançant cordes. Dispositius de regulació de corda
UNE-EN ISO 14122-1 Seguretat de les màquines d’accés permanent a màquines i
instal·lacions industrials. Part 1: Selecció de mitjans de accés fixes entre dos nivells.
UNE-EN ISO 14122-2 Seguretat de les màquines d’accés permanent a màquines i
instal·lacions industrials. Part 2: Plataformes de treball i passarel·les
UNE-EN ISO 14122-3. Seguretat de les màquines d’accés permanent a màquines i
instal·lacions industrials. Part 3: Escales, escales de graons i guardacossos.
UNE-EN ISO 14122-4. Seguretat de les màquines d’accés permanent a màquines i
instal·lacions industrials. Part 4: Escales fixes
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11.Planols i Croquis
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12.Annexes
Detalls constructius elements projectats
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