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RESUM 
 
El present Projecte Final de Carrera (PFC) té per objecte  desenvolupar el projecte tècnic de 
rehabilitació de la bodega familiar i el de la seua reforma per tal d’habilitar-la en un 
allotjament rural independent. 
 
Aquesta bodega està situada a la població de Bot, el meu poble natal, a la comarca de la 
Terra alta, província de Tarragona. 
 
Amb una cultura popular rica en festes i tradicions, un entorn natural de paisatges verds i 
muntanyosos a tan sols deu quilòmetres de Ports, Bot és un poble que convida al repòs, 
amb una gran oferta de turisme d’aventura que inclou rutes a cavall, amb quads, escalada, 
ràfting, caminades i rutes amb bicicleta pel bell mig de la naturalesa, en podem destacar la 
Via Verda, així com un seguit de rutes idònies per a experts boletaires; aquests són alguns 
dels principals reclams turístics de Bot. Així doncs, el poble de Bot és un indret d’interès 
turístic que recull els anhels de gent de totes les edats, i de manera especial per a joves 
esportistes i amants de la naturalesa. 
 
Amb una població de sis-cents vuitanta-tres habitants, situat a 385 m d’altitud i amb una 
oferta gastronòmica de primera qualitat, en part per la seua agricultura autòctona. 
Sorprenentment, el poble només disposa d’un equipament privat d’allotjament per acollir els 
grups de persones, que vénen a visitar Bot.  
 
Degut a què en l’actualitat el turisme rural d’interior, estretament relacionat amb el 
romanticisme, el gaudir en la naturalesa, la tranquil·litat però també amb el dinamisme i 
l’esport, està amb un moment d’auge; He aprofitat aquest projecte per donar a conèixer la 
meua terra i la seua gran riquesa, natural i personal, amb la construcció d’un allotjament 
rural independent, per potenciar la cultural rural i agrícola del meu municipi. 
 
Principalment els objectius que centren aquest projecte són dos:  
 

- El fet de realitzar un reconeixement general de les característiques i de l’estat de 
l’estructura de l’edificació en qüestió i determinar l’origen de les lesions, les seues 
causes i les seues possibles solucions. 

 
- El segon, i més important, és la rehabilitació i canvi d’ús de l’edifici per tal d’aprofitar-

ne els murs de pedra que ja els conformen, per fer sorgir poc a poc l’arquitectura de 
maçoneria i fusta que tant s’identificava amb els pobles i que s’ha anat perdent al 
llarg del anys. 

   
Per tal de dur a terme el projecte he fet un estudi ben acurat al llarg de l’edifici, fruit d’una 
observació minuciosa que ha permès la realització d’un corpus de dades complet, a partir 
del qual és possible la consecució d’un procés de diagnosi amb la posterior rehabilitació de 
tots aquells elements necessaris o l’enderroc de gran part de la construcció ja sigui per 
l’abandonament o pel poc manteniment de l’edifici. 
 
Finalment, per adequar l’edifici al nou ús, ha calgut dur a terme un seguit d’obres que  
garanteixen la màxima seguretat i confort per als usuaris. Amb tot  finalment, aconseguirem 
un allotjament que s’adapti a les necessitats del poble, amb espais per al turisme, que a la 
vegada, cobreixi  la necessitat urgent de rehabilitació per a no arribar al col·lapse. 
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PREFACI  

 
El que m’ha dut a la realització del PFC sobre la bodega familiar situada a Bot és el lligam 
que tinc amb el poble, residència de quasi tota la meua família i meua en l’actualitat. On he 
vist créixer el poble i ell m’ha vist créixer a mi. 
 
És per aquest motiu i per la admiració que des de sempre m’ha despertat la meva terra que 
he cregut oportú fer la realització del PFC sobre un allotjament rural independent, per donar 
a conèixer el que jo tant m’estimo. 
 
La idea de realitzar aquest tipus de projecte i no un altre s’origina a partir d’una sèrie de 
circumstàncies que han anat ocorrent al llarg de la carrera d’arquitectura tècnica.  
 
Tot va començar ja fa molt de temps quant als estius jo anava a treballar al despatx 
d’aparelladors de la meua padrina, gairebé totes les obres que duia a terme pel meu poble o 
als pobles del costat. Aquestes construccions totes eren de pedra i així, poc a poc, em vaig 
anar familiaritzant i adonant-me de la seva bellesa. 
 
Més endavant, l’últim estiu abans de fer el projecte de final de carrera la meua família tenia 
una caseta, no molt gran, de pedra, en molt males condicions. Si no fèiem alguna cosa aviat 
es podia donar el cas de que col·lapses, per tant, vam decidir fer-hi obres. 
 
El projecte de rehabilitació de “Ca Làzaro“ (allotjament rural independent) el va dur a terme 
la meva padrina, encara que jo hi vaig col·laborar. Tot hi ser una caseta molt petita, després 
de dur a terme el projecte i seguir tota la construcció hem va fascinar i alhora hem va obrir el 
ulls al món de la construcció rural que avui en dia tant m’apassiona.     
 
Poc després d’executar la construcció de “Ca Lazaro” el meu iaio va donar d’herència la 
vella bodega familiar a la meua mare, unes quatre vegades més gran que “Ca Lazaro”, que 
tampoc es trobava en molt bon estat com podeu observar en l’estudi de patologies dut a 
terme en aquest projecte; per aquest motiu calia efectuar una ràpida rehabilitació. 
 
Per tots aquest motius exposats vaig tenir la idea de construir un allotjament rural 
independent, ja que m’agradava aquest tipus de construcció i, per la meua família, aquesta 
es presentava com una bona oportunitat per recuperar l’edifici. A més a més podem aprofitar 
l’ocasió i recuperar l’ inversió alquilant-lo un cop rehabilitat.  
 
Així doncs, per últim vaig anar a parlar amb els meus pares per veure si els agradava la idea 
i  podia  dur a terme el projecte tal i com jo m’agradaria que es realitzes en un futur.    
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   INTRODUCCIÓ 
 
Avui en dia tal i com esta la situació de precarietat econòmica a nivell internacional, que 
repercuteix a tots els sectors, un dels més perjudicats és el de la construcció. En aquest 
context ha canviat la mentalitat de la gent, ara es busca construir el màxim possible en el 
menor temps possible i, sobretot, mirant molt la repercussió econòmica de l’operació.  
 
Per aquest motiu la gent dels pobles, on la economia majoritàriament és producte de 
l’activitat rural, els costa molts esforços poder realitzar les intervencions necessàries per 
tornar a fer lluir l’arquitectura feta de pedra, realitzada en l’antiguitat, que tant caracteritzava 
l’arquitectura dels pobles. Així doncs el que ha fet és reformar les cases ocultant la pedra en 
la majoria del casos en revestiments que, d’una banda, donessin menys feina i, de l’altra, 
fossin més fàcils de mantenir amb un cost assequible.   
 
Tot i això, la majoria de les cases són antigues i, per tant, fetes de pedra, ja que  era el 
material que tenien més a mà antiguament. Tot i ser reformades, les parets mitgeres i les 
façanes encara són construïdes amb aquest material, encara que a la majoria de cases no 
es vegi ja que estan cobertes per arrebossats o simplement tapades amb una altra paret 
construïda posteriorment per no haver d’arreglar o costejar un manteniment de la pedra. 
 
Amb aquest projecte busco mirar de recuperar la bellesa d’aquesta construcció rural  que 
s’ha anat perdent, intentant aprofitar la pedra existent per tal de retornar a l’allotjament el toc 
rural que havia lluït, i que en l’actualitat tant està de moda. 
 
Per aquest projecte he fet servir la menor quantitat de contingut de materials metàl·lics i de 
formigó, per seguir l’estil fent servir pedra, fusta i ceràmica en la major part possible de 
l’edificació. I si en algun moment els he d’emprar, els ocultaré per mantenir una continuïtat 
amb l’estètica.     
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I. ESTAT ACTUAL I DIAGNOSI DE LA BODEGA 
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1- MEMÒRIA DESCRIPTIVA  
 

1-1.  LOCALITZACIÓ I DESCRIPCIÓ DEL SOLAR  
 

Dins l'actual demarcació territorial, Bot pertany a la Comarca del Terra Alta, província de 
Tarragona. El seu límit són Aragó i les comarques del Baix Ebre i la Ribera D’Ebre. Voltat 
pel riu Ebre al nord i pels ports al sud.    
 
Situació i emplaçament de la parcel·la dins del municipi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Figura 1.1- Situació  

 
L’altitud de la població és de 385 m sobre el nivell del mar i l’altitud de l’emplaçament de 
l’edifici és semblant. 
 
La parcel·la a edificar és de 118,09 m2 té forma rectangular menys en la cantonada del 
carrer Canvi i Soledat on fa un petit xamfrà. El nivell de la parcel·la se situa a la cantonada 
entre els carrers Canvis i Montserrat. 
 
El carrer principal de la parcel·la és un carrer amb una pendent molt pronunciada, d’altra 
banda els carrers Canvis i Soledat tenen una pendent poc pronunciada. Tots els carrers 
tenen un nivell baix de trànsit i baix nivell sonor, ja que es una via que queda fora de les vies 
d’obligat pas de la població. L’amplada del carrer principal en aquest punt arriba gairebé als 
7.00 m i els dos carrers secundaris de 4 m. 
 

1-2.  ANTECEDENTS 
 
Ens referim a una comarca molt deprimida econòmicament des de fa molts segles i tocada 
molt fortament pel final de la Gerra Civil. La Terra Alta ha estat i és eminentment agrícola 
(fins fa poques dècades quasi agricultura de subsistència), avui en dia es treballa per una 
agricultura de qualitat amb Denominació Origen (vi, oli)  i  un Turisme respectuós amb el 
medi ambient. 
 
El solar on esta ubicat el magatzem era una era a les afores del municipi. 
 
L’any 1863 es va fer la primera construcció d’un corral amb pallissa, a la part nord del solar, 
entre carrer Montserrat i Canvis. En l’actualitat es conserva una portalada amb un arc de 
pedra al carrer Montserrat. 



12 
  PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE BODEGA PER CONVERTIR-LA EN ALLOTJAMENT  

RURAL INDEPENDENT AL C/CANVIS NUM.17 BOT (TARRAGONA) 

 
L’any 1915, al corral, s’hi fan millores, es cobreix ¾ parts de l’edifici per fer-hi una senzilla 
vivenda per als jornalers de la casa que treballaven a les terres, conservant una part de 
corral. 
 
Per aquelles dates es feia sobretot agricultura de subsistència i s’intentava vendre els 
excedents. El vi se’l elaborava cadascú  a casa seua, per això a cada casa hi havia trulls.  
 
A casa dels iaios en aquella època, tenien dos trulls al ben mig de casa (no era la mateixa 
parcel·la a edificar). Era un problema, perquè havien de premsar manualment el raïm a 
l’entrada de casa i, desprès entrar el most als trulls amb cubs creuant quasi tot l’edifici.  
 
Per aquest motiu al 1930, es va fer la primer actuació al solar a rehabilitar, per canviar 
l’activitat de l’edifici on vivien a un edifici adequat per l’emmagatzematge de vi. Convertint el 
corral amb un magatzem. La primera actuació es construir els primers trulls amb carions 
amb una porta al carrer Canvis just all davant per no tenir tant recorregut al transportar el 
raïm. Així era mes còmode premsar el raïm i sense gaire esforç el tiraven als trulls. 
  
L’any 1939 es van començar a expandir l’activitat comprar raïms a alguns pagesos del 
poble, per aquesta raó al no tenir prou espai s’havia de llogar trulls a les cases veïnes per 
emmagatzemar el vi. Aquest fet va portar que cap a l’any 1952 per necessitat de no poder 
conservar i emmagatzemar més quantitat de raïm, es van construir quatre trulls a la banda 
del carrer Montserrat.  
 
L’any 1955 com anava bé el comerç del vi la producció augmentava any rere any, per la qual 
cosa s’havia de llogar més trulls de les cases veïnes, per falta de capacitat 
d’emmagatzemament. 
 
Cap a la mateixa època hi havia un germà del iaio que va obrir una bodega a Barcelona, 
augmentant molt la venda de vi. Per aquests motius es va tindre de rehabilitar l’edifici per 
augmentar la capacitat d’emmagatzematge deixant-lo com es ara. Es va cobrir la part del 
corral, part sud del solar, i es van fer cinc trulls més al costat del carrer Soledat on també es 
va fer un petit moll de carrega i descarrega per camions aprofitant el desnivell dels carrers al 
xamfrà entre el carrer Canvis i Soledat.  La elaboració del raïm era manual amb una 
màquina de premsar petita que separava el most de la parrusca. 
 
L’any 1970 amb l’aparició del tractor i remolc hidràulic es va haver de fer un altre magatzem 
( parcel·la continua a l’existent ) amb un descarregador amb elevador  i més trulls, on es feia 
el tractament del vi blanc. 
 
El magatzem del qual faig el projecte va quedar per elaborar el vi negre: el raïm es 
premsava amb la “continua” a peu pla i posteriorment es buidava amb la parrusca  als trulls 
el most.  
   
L’any 1987 es va deixar de comerciar el vi, degut a una crisi que va patir el sector i perquè 
els pagesos van fer una cooperativa al municipi, perdent proveïdors de raïm, per aquesta 
raó i pel fet que, el magatzem, no es va usar per a res més, es va deteriorar poc a poc fins 
l’estat actual. 
 
 
 
 
 
 



PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE BODEGA PER CONVERTIR-LA EN ALLOTJAMENT        13 
RURAL INDEPENDENT AL C/CANVIS NUM.17 BOT (TARRAGONA) 

1-3.  DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI 
 

La planta de l’edifici segueix el traçat del carrer Canvis entre  el carrer Montserrat fins arribar 
al carrer Soledat. Amb tres façanes, la principal al carrer Canvis (oest),la del carrer  
Montserrat (nord) i la del carrer Soledat (sud). Entre les façanes oest i sud hi ha un xamfrà. 
La part posterior es troba amb la paret mitgera. Les façanes i mitgera són de pedra i 
revestides amb arrebossat. 
 
La coberta té dues vessants amb biguetes de fusta, canyís enguixat i acabada amb teula 
àrab.  
  
La seua altura és de planta baixa i primera, amb una caixa d’escala que dóna accés a la 
planta pis (sota-coberta) només per la façana nord. L’edifici està dividit en dues parts molt 
diferenciades en horitzontal, per plantes, totalment independents una de l’altra. 
 
 A la planta baixa hi ha un accés principal al carrer Canvis, un a peu de carrer i un secundari 
al xamfrà entre el carrer Canvis i Soledat, a uns 90 cm d’altura a causa del fort desnivell del 
carrer, que condueix a la bodega activitat principal de l’edifici. A la primera planta hi ha una 
distribució feta per una petita vivenda, amb terrassa, on hi vivia la família que treballava a la 
bodega. 
  
Actualment, l’activitat principal de l’edifici no es de bodega sinó un magatzem per guardar 
els estris per treballar a l’agricultura. En canvi a la planta primera està tancada i no s’hi fa res 
pel seu mal estat. 
 
La distribució interior de l’edifici en planta baixa es tota per a bodega, actualment per a 
magatzem. En canvi la planta primera consta de quatre dormitoris, un menjador-estar, una 
cuina, un bany, un vàter i una terrassa segons documentació gràfica adjunta. 
 
Per últim l’edificació té ubicades sota la planta baixa unes  tines de vi (trulls). Totes les tines 
tenen dimensions i formes diferents, com és mostra en documentació gràfica adjunta, ja que 
s’han anat construït al llarg de la historia de la vivenda. Els murs per separar les tines són de 
maçoneria. 

QUADRE DE SUPERFÍCIES DE L’ESTAT ACTUAL 

 
Quadre general de superfícies construïdes 

     
Superfície parcel·la 118,08 m2
     

Planta Sup. Construïda  Sup. útil 
      

Planta bodega 118,08 m2 73,35  m2 
   
Planta baixa 118,08 m2 94,62  m2 
    
Planta sota coberta 76,84 m2 62,76  m2 
      
Total m2 construïts 313,00 m2 230,73  m2 

 
Taula 1.3- superfícies totals construïdes 
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1-4. SISTEMA CONSTRUCTIU 

 
Totes les fotografies explicatives de l’estat actual, patologies i lesions, sistemes constructius 
i acabats estan exposades a l’annex 2. 
 
El sistema constructiu de l'edifici pren com a fonament parets de càrrega de paredat comú 
fet de pedra sobreposades, amb la voluntat de ser revestides. L’edifici consta de dos pisos; 
la bodega en planta baixa i una petita vivenda en planta primera.  
 
Els forjats són de revoltó de canyís enguixat, bigues de fusta recolzades sobre jàsseres de 
fusta i perpendiculars a la façana principal (oest), menys la zona de la terrassa que van 
paral·leles.  
 
L’estructura de la coberta es recolza sobre jàsseres de fusta, una perpendiculars a la façana 
principal i dos sobre d’aquesta paral·leles a la façana a la part central de l’edifici. Sobre 
biguetes perpendiculars a la façana, just sobre canyís enguixat i per últim un acabat amb 
teula àrab. 
 
Pel que fa als acabats, cal destacar que el paviment de la primera planta és de mosaic, en 
canvi a planta baixa és de formigó. A l’escala la petjada del mateix mosaic que en planta 
primera i la contrapetja enguixada, el sòcol és pintat. Les parets de pedra estan 
arrebossades, així com les particions interiors i sostres enguixats i pintats. La barbacana 
està constituïda per una sèrie de maons massissos sobresortits amb forma d’escala en 
façana nord i terrassa. En canvi a la façana del carener (oest), està acabada amb un remat 
de dues filades de maó massís.  A les cantonades, les pedres són d’unes dimensions una 
mica més grans, per reforçar les cantonades punts crítics de l’edifici.  
 
En la façana nord hi ha un arc de pedra visible tant des de l’interior com des de l’exterior, 
tapiat amb pedra deixant una petita finestreta.   
 
L’estat general de l’edifici és bo pel que fa les parets de carga, és a dir, façanes i mitgera, 
però molt deficient en els forjats i coberta,  així com els acabats i instal·lacions. La mala 
conservació dels arrebossats de les façanes, ofereix una impressió de mal estat de 
conservació que no es correspon amb l’estat real del conjunt de les façanes i mitgera.   
 
Les parets interiors de l’edifici estan en molt mal estat de conservació, amb esquerdes 
importants,  desploms a nivell estructural i d’acabats. Amb peces trencades, mal lligades i 
amb fissures.  
 
La coberta, de bigues de fusta i teula ceràmica col·locada a llata per canal, les llates 
presenten un aspecte molt degradat degut a humitats i essent, la majoria d’elles han estat 
atacades per agents biòtics, amb moltes teules trencades a causa d’agents atmosfèrics i 
algunes biguetes de fusta podrides a causa de la filtració d’aigua. Tots aquests fenòmens 
vénen donats pel poc manteniment en les últimes dècades. S’haurà de d’ur a terme una 
substitució total de la teulada.  
 
Per tots aquests motius s’ha fet una diagnosi de patologies de tots els sistemes constructius 
de l’edificació, exposats amb detall a l’annex 2. De manera que s’ha arribat a la conclusió 
que la solució més factible, estètica i econòmica, és la d’enderrocar tot l’edifici menys les 
façanes de pedra, ja que es troben en bon estat o tenen patologies de fàcil reparació.  
 
Per últim, un dels factors més determinats i amb més pes a l’hora de decidir la conservació 
de les façanes és la contribució en la recuperació de l’arquitectura del poble. Com hem 
analitzat amb l’estudi arquitectònic de façanes de pedra de la població exposat a l’annex 7.  
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II. AVANTPROJECTE DE REHABILITACIÓ I CANVI D’ÚS D’UNA BODEGA  
 



PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE BODEGA PER CONVERTIR-LA EN ALLOTJAMENT        17 
RURAL INDEPENDENT AL C/CANVIS NUM.17 BOT (TARRAGONA) 

2-1. OBJECTIUS  
 

El principal objectiu que es vol assolir és la  realització d’un canvi d’ús de la bodega, 
convertint-la en una allotjament rural independent. Aquest objectiu es realitzarà  tenint en 
compte els paràmetres de seguretat, durabilitat, salubritat i ornament necessaris per a la 
correcte execució del projecte.  

  
La seguretat  i  la durabilitat estructural de  l’edifici s’aconseguirà amb  la  realització 
d’intervencions en l’estructura que es poden classificar en tres fases: enderroc, la reparació 
de murs de façana i  la substitució d’elements estructurals.  El  tercer  objectiu  
s’aconseguirà  introduint  un  sistema  eficaç  de  climatització  i  obtenció d’aigua calenta 
sanitària garantint el confort en cada espai.  

  
L’ornament és un dels altres objectius bàsics a aconseguir,  ja que de  forma  implícita  ja  
figura en els altres objectius anteriors. 
 

2-2.  SERVEIS I CONDICIONS URBANÍSTIQUES  
  
L'edifici està situat en sòl urbà i en un carrer edificat per cada costat; disposa dels serveis 
urbanístics necessaris, com són el subministrament d’energia elèctrica i d’aigua potable, 
xarxa telefònica, enllumenat públic, etc. Igualment, també hi ha xarxa pública de 
clavegueram, que actualment no distingeix les aigües netes de les brutes.  
 

Dades urbanístiques: 
Planejament Normes Subsidiàries del Municipi de Bot
Qualificació del sòl Sòl Urbà consolidat
Denominació zona Zona 1 Antic Urbà (AU)
Usos admesos Residencia rural uni o plurifamiliar 

 
 
Condicions en l’edificació: 

Paràmetres normativa Paràmetres projecte 
        
Parcel·la màxima                      = 375,00 m2   Parcel·la                                 = 108,09 m2 
Ocupació de parcel·la             = 100         % s   Ocupació de parcel·la            = 100 % s /         
Sostre edificable                     = 1 m2 /m2 s  Sostre edificat                       = 1 m2/m2  s  
Alçada reguladora                  = 9,6 M Alçada reguladora edificada = 8,14 M 
Separació a límit de parcel·la = 0 M Separació a límit de parcel·la = 0 M 
Separació a carrer/s            = 0 M Separació a carrer/s            = 0 M 
Profunditat edificable             = 0 M Profunditat edificada             = 0 M 
Alçada màx./mín. p. Baixa = 2,5 M Alçada lliure p. baixa = 3,04 M 
Alçada mínima planta pis = 2,5 M Alçada lliure p. pis = 2,6 M 

 
2-3. NORMATIVA APLICABLE 

 
La normativa que regula els establiments de turisme rural és el decret 313/2006. 
 
Són establiments oberts al públic, dedicats a prestar, de forma habitual i mitjançant un preu, 
allotjament als usuaris turístics en habitacions o habitatges rurals. 
 
Es divideixen en dos grups: agroturisme o cases de pagès; i allotjaments rurals, depenent 
del tipus de renda agrària que obtingui el titular. En l’agroturisme, el titular està obligat a 
obtenir rendes procedents de l’activitat agrària, ramadera o forestal, mentre que en els 
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allotjaments rurals el seu titular no n’està obligat, tot i que ha de residir a la mateixa 
comarca. 
 
Els establiments de turisme rural han d'estar en nuclis de població de menys de 1000 
habitants, integrats en edificacions preexistents anteriors a 1950. 
 
En cada grup es distingeixen quatre modalitats: masia, masoveria, casa de poble compartida 
i casa de poble independent. 
 
La masia, situada en el si d’una explotació agrària, ramadera o forestal, ha de ser 
compartida entre el pagès i els usuaris turístics als quals presta l’allotjament posant-los 
habitacions al seu servei. 
 
Per masoveria es considera aquell habitatge unifamiliar ubicat a la mateixa explotació on viu 
el pagès. Es lloga la totalitat de l’habitatge. 
 
En la casa de poble compartida es presta l’allotjament llogant habitacions, però no cal que 
estigui situada en el si de l’explotació. 
 
La casa de poble independent, es presta l’allotjament en règim d’habitatge rural, però no te 
la necessitat d’estar situada en l’explotació. 
 
En el nostre cas, es realitza un allotjament rural independent, dins del grup de casa de poble 
independent. 
 
El nombre màxim de places per habitatge es de 15, en el nostre cas 14. 
 
Les superfícies mínimes exigides es mostren en el plànol de superfícies del avantprojecte de 
rehabilitació. Els metres totals del menjador, és el resultant del mínim exigit de 18 m2 per a 6 
places, més 1 m2 per a cada plaça addicional. En el nostre cas, 14 places, per tant, als 18 m2 

se’ls hi suma 8 metres més. Amb un total de 26 m2 com a mínim. 
 
Cada habitació disposarà de llits d’amplada mínima de 0.90 m si són individuals, o 1.35 m si 
són dobles, taula de nit, cadira, armari i un punt de llum amb interruptor al costat del llit. 
 
Cada habitació disposarà, a més, d’una cambra de bany completa (dutxa, rentamans i 
inodor) L’alçada mínima serà de 2.50 m. 
 

2-4. PROGRAMA FUNCIONAL I SUPERFICIES 
 
La reforma i adequació al nou ús a que es vol donar a la bodega, s’ha realitzat seguint els 
criteris funcionals i de necessitats dels propietaris. Dintre de les possibilitats, s’ha aprofitat 
l’estructura de façana actual per adequar-la a l’arquitectura del municipi. 
 
L’edifici reformat està dividit en tres plantes: la planta baixa, una planta primera i planta 
segona o sota-coberta. 
 
A l’edifici s’hi accedeix des de la planta baixa. Per l’obertura actual en el cos central de la 
façana principal, on es reduirà la superfície actual i es formarà una arcada idèntica a 
l’existent a la façana nord. 
 
Un cop dins trobem, la recepció de la casa rural i l’accés als dos habitatges A i B i a la 
bodega. L’habitatge A, format per una cuina - sala d’estar, una habitació de matrimoni, una 
doble i un bany format per lavabo, wàter i dutxa. L’habitatge B consta de tres plantes; en 
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planta baixa està format per la recepció, l’accés a planta primera i una habitació doble amb 
bany complet.  
 
La planta primera tota forma part de l’habitatge B i consta, de quatre habitacions dobles amb 
bany complet, dos armaris per a instal·lacions, un sota l’escala i l’altre dins l’habitació que 
dona al xamfrà, i l’accés a planta segona. 
 
La planta segona es zona comuna, composta per el menjador amb capacitat per a 18 
persones, un wàter, la cuina i la terrassa. 
 
Per últim a la  planta soterrada estarà tota destinada a bodega privada on es podran realitzar 
cates de vins. 
 
S’ha donat especial rellevància a l’aparició d’un espai exterior (coberta plana) ben orientat i 
en bones vistes. També s’ha previst obrir moltes obertures a la façana sud per tal d’inundar 
l’espai d’energia i lluminositat. 
 
Criteris compositius del projecte 
 
En el projecte s’ha intentat seguir unes pautes de composició clares i senzilles que aportin a 
la totalitat de l’edifici una congruència funcional i estètica. 

 
S’ha intentat aconseguir un habitatge que presenti una suficient presència, i que pugui ser 
reconegut des de l’exterior. La volumetria es compacta i s’integren les dues plantes 
destinades a habitatge mitjançant un doble espai.  
  

Acabats de l’evolvent exterior: 
   
Coberta Material Color 

Coberta Teula aràbiga ceràmica Vermell 
Canal Ceràmica Marró 

Façana   
Estucat Pedra natural  
Xapa Acer  Pintat 

metal·litzat 
Fusteria  Fusta de roure amb pont tèrmic Marró 
Persianes Fusta de roure amb pont tèrmic Marró 
Escopidors Pedra natural  

QUADRE SUPERFÍCIES 

Quadre general de superfícies construïdes 
     

Superfície parcel·la 118,08 m2 
     

Planta Sup. Construïda   
     

Planta bodega 118,08 m2 
Planta baixa 118.08 m2 
Planta primera  118.08 m2 
Planta sota coberta 76,84 m2 
Total m2 construïts 431,08 m2 
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Quadre detallat de superfícies útils 
  Dependència Sup. Útil 
Planta bodega Bodega 73,35 m2
   
 Total planta 73,35 m2
   
Planta Baixa Distribuïdor 3,51 m2
  Pas 3,41 m2

Residencia A Dormitori 1 12,01 m2
  Dormitori 2 12,01 m2

 
Sala-menjador-
cuina 19,04 m2

 Bany 4,03 m2
Residencia B Rebedor 8,84 m2

 Dormitori 1 15,53 m2
 Bany 6,89 m2
      
  Total planta 85,27 m2
        
Planta Primera Dormitori 2 12,66 m2
  Bany 8,33 m2
  Dormitori 3 12,51 m2
  Bany 3,05 m2
  Dormitori 4 12,66 m2
  Bany 3,10 m2
  Dormitori 5 14,86 m2
  Bany 6,45 m2
 Pas 9,98 m2
   
  Total planta 83,60 m2
        
Planta  
Sota coberta 

Sala-menjador-
cuina 58,96 m2

  Wàter 3,29 m2
  Terrassa 39,26 m2
      
  Total planta 101,51 m2
      

Total m2 útils 343,73 m2
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III. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA DEL PROJECTE 
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3.1 APLICACIÓ DEL CODI TÉCNIC 
 

Les solucions adoptades en el projecte tenen com objectiu que l’edifici disposi de les 
prestacions adequades per garantir els requisits bàsics de qualitat que estableix la Llei 38/99 
d’Ordenació de l’Edificació. 
 
En compliment del article 1 del Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda, “Normas sobre 
redacción de proyectos y dirección de obras  de edificación”, i també en compliment del 
apartat  1.3 de l’annex del Codi Tècnic de l’Edificació, es fa constar que en el projecte s’han 
observat les normes sobre la construcció vigents, i que aquestes estan relacionades a 
l’apartat de Normativa Aplicables d’aquesta memòria.  
 
L’edifici projectat proporcionarà unes prestacions de funcionalitat, seguretat i habitabilitat 
que garantiran les exigències bàsiques del CTE, així com també donen resposta la resta de 
normativa d’aplicació. 
 
A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar en el conjunt de l’edifici, 
que depenen de les seves característiques i ubicació, i que s’agrupen de la següent manera: 
 
- Funcionalitat  Utilització: Condicions d’habitabilitat dels habitatges 

 Accessibilitat 
 

- Seguretat   Estructural 
 en cas d’Incendi 
 d’Utilització 
 

- Habitabilitat   Salubritat 
 Protecció contra el soroll 
 Estalvi d’energia 
 Altres aspectes funcionals dels elements constructius o de les instal·lacions     
    per un ús satisfactori de l’edifici 

Mínims d’habitabilitat 
 
El projecte compleix els requisits mínims d’habitabilitat objectiva  del DECRET 259/2003 
sobre “Requisits mínims en els edificis d’habitatges”, es detallen la superfície útil de cada 
habitatge i el nombre de peces que conté: 
  
 

 Superfície 
útil interior 

 Superfície 
útil terrassa 

Habitatge  337.96 m2  39,28 M2 

Accessibilitat 
 

Segons l’article 28.1 del Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció 
de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, els allotjaments rurals 
independents queden exclosos del seu compliment. 

 
El projecte de l’edifici garanteix parcialment, ja que no és aplicable en aquest projecte, 
l’accessibilitat a les persones amb mobilitat reduïda o qualsevol altre limitació, amb el 
compliment de la normativa vigent, gràcies a la disposició de la  residencia A de fàcil 
accessibilitat.  
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SE Seguretat estructural  

SE 1 Resistència i estabilitat  

Les sobrecàrregues d’ús específiques pel  projecte i no inferiors a les establertes al CTE 
són: 

 
Sobrecàrregues d’ús 
 

      

Ús residencial (A)     
   Habitatges, habitacions d’hospitals i hotels : 2,00 kN/m2 (1) 2,00 kN (1) No simultània 
   Trasters : 3,00 kN/m2 (1) 2,00 kN (1) No simultània 
   Escales i accés públic: 3,00 kN/m2 (1) 2,00 kN (1) No simultània 
      
Ús administratiu (B)      
   Oficines: 2,00 kN/m2 (1) 2,00 kN (1) No simultània 
   Escales i accés públic: 3,00 kN/m2 (1) 2,00 kN (1) No simultània 
      
Ús comercial(D):      
   Locals comercials: 5,00 kN/m2 (1) 4,00 kN (1) No simultània 
   Supermercats, grans superfícies: 5,00 kN/m2 (1) 7,00 kN (1) No simultània 
      
Zones accessibles a vehicles de bombers: 20,00 kN/m2 (3) 50,00 kN (3,4) No simultània 
Calçades i garatges vehicles < 30 kN : 2,00 kN/m2 (1) 2 x 10 kN (1) Simultània 
Calçades i garatges vehicles > 30 kN < 160 kN: 5,00 kN/m2 (2) 2 x 45 kN (2) Simultània 
 
   

 
  

Cobertes transitables (F):      
   Terrats accessibles privadament: 1,00 kN/m2 (1) 2,00 kN (1) No simultània 
   Terrats accessibles al públic: segons ús (1)    
      
Cobertes accessibles per a conservació (G):      
   Pendent < 36% (G1): 1,00 kN/m2 (1) 2,00 kN (1) No simultània 
   Pendent  > 84% (G2): 0,00 kN/m2 (1) 2,00 kN (1) No simultània 
   Pendent  entre 36%  i 84%: interpolació  lineal entre els valors  G1 i G2 (1)  
      
(1) DB SE-AE Accions a l’edificació       

(2) EHE-08       

(3) DB SI –Secció SI 5       
A l’annex 1 de la memòria de càlcul, del projecte constructiu es detallaran el conjunt de les 
accions considerades planta a planta, i es determinarà els pes propi dels diferents elements 
constructius. 

Accions sísmiques 

Segons la norma de construcció sismorresistent NCSE-02,  l’acceleració sísmica bàsica 
ab en funció de la situació del municipi és 0,04g. 

La classificació de l’edifici és d’importància normal i l’acceleració sísmica bàsica ab és 
menor de 0,08g i no es fonamenta sobre terrenys potencialment inestables, pel que no 
cal aplicar  la norma al edifici.  

SE 2  Aptitud de servei 

Es comprovarà el compliment d’aquesta exigència bàsica considerant els estat límits de 
servei amb els valors límits establerts a SE 4.3 d’acord amb el tipus d’edifici i els elements 
implicats en la deformació. 
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Integritat del element constructius 
 
Quan es considera la integritat dels elements constructius o la compatibilitat entre la 
estructura i els elements constructius, una estructura horitzontal és prou rígida quan les 
deformacions acumulades dels elements des del moment  de la posta en obra (fletxa activa) 
compleixen: 
 

Sostre amb envans fràgils o paviments rígids sense 
juntes: L/500 (1) 

L/1000 + 
0,5cm. (2)

Sostre amb envans ordinaris o paviments rígids amb 
juntes: L/400

(1) 
(3) 1 cm (3)

Sostres sense envans L/300 (1)  
    
(1) DB SE 4.3      (2) EFHE-2002,art.15.2.1      (3) EHE, art.  50    

     
Si el cantell del forjat compleix l’article 15.2.2 de la EFHE-2002, no cal comprovar la 
fletxa 
Si la relació “Llum/cantell útil” de les bigues compleixen les limitacions de la taula 
50.2.2.1 de la EHE no cal comprovar la fletxa. 

 
També és considera que una estructura horitzontal és prou rígida quan la fletxa total màxima 
a terme infinit compleix: 
 

 Tots els sostres L/250 (2) (3) 
L/500 + 
1cm (2) 

     
 (2) EFHE-2002,art.15.2.1      (3) EHE, art. 50     

 
 
Confort dels usuaris 
 
Quan es considera el confort del usuaris o les vibracions de l’estructura horitzontal, aquesta 
és prou rígida quan considerant només les accions de curta duració, la fletxa relativa és 
menor de L/350. 
 
Aspecte de l’obra 
 
Quan es considera l’aspecte estètic o l’aspecte de l’obra, l’estructura horitzontal és prou 
rígida quan considerant qualsevol combinació de les accions quasi permanents, la fletxa 
relativa és menor de L/300. 

SI Seguretat en cas d’incendi 
 
El projecte per garantir el requisit bàsic de “Seguretat en cas d’incendi” i protegir els 
ocupants del edifici dels riscs originats per un incendi, complirà, amb els paràmetres 
objectius i procediments del Document Bàsic DB-SI,  per a totes les exigències bàsiques: 

- SI 1: Propagació interior, per limitar el risc de propagació del incendi pel seu interior. 
- SI 2: Propagació exterior, per limitar el risc de propagació del incendi pel seu exterior. 
- SI 3: Evacuació dels ocupants, per disposar dels mitjans d’evacuació adequats per 

que els ocupants puguin abandonar l’edifici. 
- SI 4: Instal·lacions de protecció contra incendis, per disposar dels equips i 

instal·lacions adients per a possibilitar la detecció, el control i l’extensió del incendi. 
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- SI 5: Intervenció dels bombers, per facilitar la intervenció dels equips de rescat i 

d’extinció 
- SI 6: Resistència estructural al incendi, per garantir la resistència al foc de l’estructura 

durant el temps necessari per a fer possible tots els paràmetres anteriors. 

SU Seguretat d’utilització 

SU 1  Seguretat enfront el risc de caigudes 

Les discontinuïtats i la resistència al lliscament dels paviments, la protecció dels desnivells,  
les característiques de les escales,  i la neteja de vidres compliran el DB SU 1. 
 
Les característiques de les rampes necessàries per a eliminació de barreres 
arquitectòniques també compliran el  Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, 
de promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, els allotjaments 
rurals independents queden exclosos del  seu compliment. 

SU 2  Seguretat enfront el risc  d’impacte o quedar enganxat. 

Es limitarà el risc de que els usuaris puguin impactar o enganxar amb elements fixes o 
practicables de l’edifici complint el DB SU 2.  

SU 3  Seguretat enfront de quedar tancat. 

Es limitarà el risc de que els usuaris puguin quedar accidentalment tancats dins d’un recinte 
complint el DB SU 3.  

SU 4  Seguretat enfront d’il·luminació inadequada 

A les zones de circulació dels edificis es limitarà el risc de danys a les persones per 
il·luminació inadequada complint els nivells d’il·luminació assenyalats i disposant un 
enllumenat d’emergència d’acord amb DB SU 4, els nivells mínims d’iluminació seran: 
 

 Zona  Luminància 
mínima [lux] 

   Exterior Exclusiva per a 
persones 
 

Escales 10 
Resta de 
zones 

5 

Per a vehicles o 
mixtes 

 10 

   Interior Exclusiva per a 
persones 

Escales 75 

  Resta de 
zones 

50 

 Per a vehicles o 
mixtes 

 50 

    
factor d’uniformitat mitjà  fu ≥ 40% 

SU 5  Seguretat per alta ocupació 

Aquesta exigència bàsica no és aplicable per edificis d’habitatges, només ho és a edificis 
previstos per a més de 3000 espectadors drets. 
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SU 6  Seguretat enfront del risc d’ofegament 

Aquesta exigència bàsica no és aplicable per edificis d’habitatges, només ho és per a 
piscines d’ús col·lectiu, i en queden excloses els allotjaments rurals independents. 

SU 7  Seguretat enfront del risc de vehicles en moviment 

Aquesta exigència bàsica no és aplicable al no tenir aparcaments. 

SU 8  Seguretat enfront del risc de llamps 

Es limitarà el risc d’electrocució i incendi causat pels llamps complint el DB SU 8.  

HS Salubritat (Higiene, salut i medi ambient) 

HS 1  Protecció de la humitat 

Es limitarà el risc previsibles de presencia inadequada d’aigua o humitat a l’interior dels 
edificis i als seus tancaments complint el DB HS 1.  

HS 2  Recollida i evacuació de residus 

L'edifici disposarà d'espais individuals al interior de cada habitatge per a contenidors 
selectius, d'acord amb el DB HS 2 i també l’article 7 del Decret d’eco eficiència 21/2006 i la 
normativa municipal.  

HS 3  Qualitat de l’aire interior 

L'edifici disposarà dels mitjans de ventilació que compleixin els paràmetres condicions de 
disseny d'acord amb el DB HS 3 com és mostra al plano 24 de la documentació gràfica.  

HS 4  Subministra d’aigua 

L'edifici disposarà dels medis adequats pel subministra d’aigua i equipament higiènic  
d'acord amb el DB HS 4.  

HS 5  Evacuació d'aigües 

Les instal·lacions d’evacuació d’aigües residuals i pluvials, compliran les condicions de 
dissenys, dimensionats, execució i materials previstos al DB HS 5 i també els paràmetres 
del article 3 del Decret d’eco eficiència 21/2006. 

DB-HR. Protecció enfront del soroll 

Es garanteix l’exigència de protecció enfront del soroll mitjançant el DB HR. 
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HE Estalvi d’energia. 
  
HE1  Limitació de la demanda energètica 
 
Envoltant tèrmica 
 
Segons el DB HE Estalvi d’energia la zona climàtica corresponent al municipi és C1 , pel fet 
d’estar establerta a l’apèndix D d’aquest Document Bàsic. 
 
La demanda energètica serà inferior a la corresponent a un edifici en el que els paràmetres 
característics dels seus tancament i particions interiors  de la envoltant tèrmica siguin els 
següents: 
 

 
Taula 3.1- zona climàtica del codi tècnic de l’edificació 

  
Cada un dels tancaments i divisions interiors de la envoltant tèrmica tindran una 
transmitància no superior als valors indicats:  
 

 ZONA C1 
Murs de façana, particions interiors en contacte amb espais no 
habitables, primer metre del perímetre del terres sobre el terreny  

0,95 

Terres  0,65 
Cobertes  0,53 
Vidres i marcs 4,40 
Mitgeres  1,00 
Particions interiors entre diferents unitats d‘us d’habitatges  1,20 

 
Taula 3.2- transmitància màxima de l’edificació 
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Taula 3.3- transmitància màxima del codi tècnic de l’edificació 

 
Conformitat amb la opció simplificada : Façanes 
 

 Tancament  Obertures  Total  Tancament  Obertures  
Nord 43,28 m2 7,5 m2 50,78 m2 85,23 % 14,77 %
Sud 50,55 m2 17,3 m2 67,85 m2 74,5 % 25,5 %
Oest 137,13 m2 20,1 m2 157,7 m2 85,4 % 14,66 %

 
Conformitat amb la opció simplificada : Cobertes 
 
 Coberta  Lluernes  Total  Lluernes  
 82,05 m2 0 m2 82,05 m2 0 % 

 
Opció simplificada: 
 
El % de forats a cada façana serà < 60%. En façanes amb àrees <10% s’admet que sigui > 
del 60%. 
 
El % de lluernes serà inferior al 5% de la superfície total de la coberta. 
 
El percentatge de forats a cada façana, i el de lluernes de tota la coberta compleix les 
condicions d’aplicabilitat de l’article 3.2.1.2 de HE1, pel que es pot aplicar la opció 
simplificada de comprovació de la demanda energètica de la envoltant  tèrmica, pel que es 
justificaran els  seus paràmetres, la transmissió amb zones comuns no calefactades, el 
control de les condensacions intersticials i superficials, i les limitacions de permeabilitat a 
l’aire en forats i lluernes. 

HE 2  Rendiment de les instal·lacions tèrmiques 

Es regularà el rendiment de les instal·lacions tèrmiques i dels seus equips, d’acord amb el 
vigent Reglament de Instal·lacions Tèrmiques als Edificis (RITE) 
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HE 3  Eficiència energètica de les instal·lacions d’iluminació 

S’aplicaria el DB HE 3 però al no tenir zones comuns i pàrquing no cal aplicar-la. 

HE4  Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària 

Una part de les necessitats d’aigua calenta sanitària, es cobrirà amb sistemes de captació  
emmagatzemant i utilització d’energia solar, el nombre de persones serà: 
 

  Habitacions Nº Persones 

DB HE  
Habitatge     
 Habitatge A 2 4 
 Habitatge B 5 10 
  Total 14 

 
Segons el DB HE Estalvi d’energia la zona climàtica corresponent al municipi és IV , pel fet 
d’estar establerta a la taula 3.3 d’aquest document bàsic. Els paràmetres de les necessitats 
d’aigua calenta sanitària a cobrir amb sistemes de captació  emmagatzemant i utilització 
d’energia solar són: 
 
Habitatge  
 

Ús :  Habitatge 
unifamiliar

 

Energia complementària   Electricitat  
Demanda de referència a 
60º  30 l/p 

persona 
Nº real de persones   14  
Càlcul de la demanda total 
real 

 420 l/d 

Contribució solar  mínima  60 º 252 l/d  
Taula 3.4- Paràmetres mínims a cobrir amb l’energia solar 

 
HE 5  Contribució fotovoltaica mínima d'energia elèctrica 
 
Els edificis rurals estan exclosos de la obligació d’incorporar sistemes de captació i 
transformació d’energia solar en energia elèctrica per procediments fotovoltaics. 
 
Decret d’eco eficiència 
 
Es compliran els paràmetres d’obligat compliment assenyalats al  Decret 21/2006 d’eco 
eficiència en els edificis: 
 

- Aigua: sanejament i aixetes 
- Energia: aïllament tèrmic, protecció solar, producció d’aigua calenta sanitària amb 

energia solar, rentavaixelles. 
- Materials i sistemes constructius. 
- Residus domèstics. 
- Aïllament acústic. 
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Materials i sistemes constructius: 
 

En la construcció de l’edifici per  obtenir un mínim de 10 punts s’utilitzaran les solucions 
constructives següents:  

 
 Façana ventilada sud-oest (± 90º) 5 
 Coberta ventilada 5 
 Coberta enjardinada 5 
 Sistemes preindustrialitzats >= 80% sup. estructura 6 
 Sistemes preindustrialitzats >= 80% sup. tancaments ext. 5 
X Asolellament directe >=80% sales  5 
 Transmitància tèrmica tanc exteriors <= Km 0,63 W/m2 K 4 
 Transmitància tèrmica tanc exteriors <= Km 0,56 W/m2 K 6 
 Transmitància tèrmica tanc exteriors <= Km 0,49 W/m2 K 8 
 Sistemes de reaprofitament d’aigües pluvials 5 
 Sistemes de reaprofitament d’aigües grises i pluvials 8 
 Utilització d’un producte reciclat 4 
X Reutilització de residus petris d’enderroc previ 4 
X Ventilació creuada natural 6 
 Climatització amb energies renovables 7 
 Enllumenat comunitari am detectors de presència 3 
 Habitatges amb de fusteries exteriors R => 28dBA 4 
 Habitatges amb element horitzontals Ln =< 78dBA 5 
 Total punts 15 

Taula 3.5- Compliment d’eco eficiència 
 

Gestió de residus 
 
Pel que fa a la gestió dels residus, s’ha procurat en aquest projecte el reciclatge del màxim 
d’elements possibles per a la rehabilitació de la bodega, així com la possible utilització de 
certs materials per part del propietari. Els excedents de l’enderroc seran seleccionats a 
l’obra abans de portar-se a l’abocador corresponent, on seran tractats segons les seves 
característiques. 

 
3-2. ACTUACIONS PRÈVIES 

 
Abans d’iniciar les obres de rehabilitació de l’edifici es procedirà a l’establiment de les zones 
d’emmagatzematge de material i contenidors de runes. 
 
Prèviament a l’execució dels treballs parcials d’enderroc s’hauran de prendre les mesures 
necessàries de protecció de l’entorn i apuntalament dels edificis continus que estimi 
oportuns la direcció de l’obra.  
 
Desconnexió dels serveis d’aigua i llum, tenint en compte que en la zona d’acció dels 
operaris no hagi cap tipus de cable. 
 
És col·locaran testimonis de guix als punts afectats del mur de la mitgera, a fi i efecte de 
efectuar les comprovacións necessàries durant l’execució dels treballs. 
 
S’efectuaran les cates oportunes per tal de comprovar l’estat dels murs de carga i les 
mitgeres. 
 
Un cop fet el replanteig inicial es procedirà a la definició de zones a intervenir-hi per iniciar 
l’enderroc d’aquestes. 
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3-3. ENDERROCS  

 
3.3.1. Desmuntatges, enderrocs i repicats 

 
Els desmuntatges i els enderrocs estaran directament relacionats amb els plànols i obra 
nova del present projecte. 
 

- La coberta 
 
Es procedirà al desmuntatge de la coberta extraient les teules. L’extracció de les teules es 
realitzarà en compte per mantenir la seguretat a l’obra i per conservar el major nombre de 
teules en bon estat per a la seva reutilització. 
 
Les peces que estiguin en mal estat, trencades o deteriorades, es procedirà al seu rebuig i 
s’abocaran al contenidor. 
 
A continuació es procedirà a l’extracció de la solera de canyís enguixat. 
 
Finalment es procedirà a l’enderroc de les bigues de fusta, a conseqüència del seu mal estat 
no es reutilitzarà cap bigueta.  

 
- Envans planta primera 

 
S’extrauran de manera manual. 

 
- Escales 

 
S’extrauran de manera manual. 
 

- Forjat planta primera 
 
El  sostre unidireccionals, s’extrauran de manera manual, a conseqüència de no poder 
accedir-hi amb maquinaria, per no sobrecarregar del sostre de planta baixa excessivament 
on estan els trulls. 
 

- Sostre d’un trull 
 
El paviment que es troben en contacte amb el terreny s’extrauran manualment mitjançant 
martells pneumàtics, aquest procediment sols es realitzara al trull que dona acces a la 
bodega. Totes les operacions d’extracció de runa de la bodega es realitzara per aquesta 
zona. 
 

- Forat per arcades en la bodega  
 
Procedint al enderroc i construcció de l’arcada una per una, no és començara l’enderroc de 
la seguent arcada fins estar construida la primera,  per garantir el repartiment de cargues i 
comprovar l’estat dels murs de la bodega.  
 
La runa extreta s’abocarà en contenidors de runa per a la seva posterior retirada amb camió. 
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- Obertures 
 
Per a la realització de les obertures definides en el projecte s’haurà de realitzar l’enderroc de 
murs de pedra, prèviament realitzat l’estintolament corresponent. 
 
Per aconseguir aquest objectiu s’empraran mitjans mecànics d’usuari com pot ser el martell 
pneumàtic. En el cas que no sigui possible la seva utilització s’empraran mitjans manuals. 
 
Per altra banda per poder enderrocar les llates i les bigues es faran servir serres 
mecàniques per facilitar la seva extracció del lloc on s’ubiquen 
 

- Repicats 
 
Els repicats es realitzaran a revestiments aplicats tant d’interior com d’exterior de façana. 
 
En el cas del repicat de revestiments exteriors e interior es procedirà a realitzar aquesta 
tasca previ muntatge de bastides fixades als murs resistents mitjançant elements 
homologats. Un cop repicat tot el revestiment de façanes exteriors es procedirà a la neteja 
del mur per eliminar brutícia i restes de revestiment. 
 
En l’interior de l’edifici el repicat de revestiments es realitzarà de tal manera que es deixi el 
mur resistent sanejat i lliure de revestiment, ja sigui enguixat, arrebossat o enrajolat. Es 
començarà a realitzar el repicat de la part superior del mur cap a la part inferior . 
 
El repicat superficial de tot el mur de pedra fins a 4 cm de fondària. Amb la finalitat de tornar 
a rejuntar les pedres, per tal de reforçar-lo i donar-li molta mes consistència.   
 
La runa obtinguda s’abocarà manualment o mitjançant carretons d’obra al contenidor de 
runa. 
 

3-4. ESTRUCTURA 
 

3-4.1. Els Fonaments 
 
En els fonaments no s’hi ha de realitzar cap mena d’intervenció. L’única rehabilitació si es 
necessària a realitzar és en les zones dels murs de bodega, quant la direcció facultativa 
cregui oportú pel seu mal estat desprès de una inspecció minuciosa.  
 
3-4.2. L’estructura horitzontal 
 
Per a resoldre el terra de la planta baixa es realitzarà una solera armada sobre forjat existent 
per reforçar-lo. Garantint la completa unió per mitja d’elements metàl·lics enclavats al forjat 
existent perquè treballi tot com un sol element. L’armadura de repartiment serà malla 
electrosoldada de filferros corrugats d’acer B500T de 5.100Kg/cm2 de límit elàstic de 15x30 
cm i 5mm i 5mm de diàmetre respectivament. El formigonat es farà tot seguit no parant 
abans d’acabar-ho si no en casos de força major i sempre amb el vist-i-plau de la Direcció 
Facultativa, per evitar les juntes de formigonat. 
 
Pel que fa a la retícula resistent que originen els murs de pedra, seguiran sent els mateixos 
a excepció dels murs enderrocats i les noves obertures, les quals es resoldran amb llindes 
de fusta i un perfil metàl·lic laminats tipus HEB, segons càlculs estructurals (Veure ANNEX 1 
Memòria de càlcul estructural, apartat càlcul de llindes). 
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L’estructura principal del forjat s’ha previst de jàsseres d’acer recolzades de paret mitgera a 
façana i forjats unidireccionals amb bigueta de fusta i revolto ceràmic. No s’ha previst cap 
junta de dilatació ni estructural ni d’assentaments. 
 
Per lligar l’estructura horitzontal de la coberta amb la vertical dels murs de façana es 
construirà un cèrcols sota la coberta de dimensions especificada a documentació gràfica 
adjunta. Igualment es construirà sobre la HEB del sostre planta baixa i primera per repartir 
cargues i lligar l’estructura de l’escala amb formigó HA-25/b/20/IIa i armadures  amb rodons 
del  12, 16, B-500S de 5100 Kg/cm2. de límit elàstic. Els armats del cèrcols apareixen en els 
quadres dels plànols.  El recobriment previst en cèrcols de l’estructura es de 2.5 cms.  
 
Els forjats estaran compostos de bigues de fusta i revoltons ceràmics amb una mesura entre 
eixos de bigues de 0.60m i una capa de compressió de 0.04m de gruix. El formigó utilitzat 
serà tipus HA-25/b/12/IIa. L’armadura principal es farà amb acer B-500S de 5100 Kg/cm2 de 
límit elàstic. L’armadura de repartiment serà malla electrosoldada de filferros corrugats 
d’acer B500T de 5.100Kg/cm2 de límit elàstic de 15x30 cms i 5mm i 5mm de diàmetre 
respectivament. El formigonat es farà tot seguit no parant abans d’acabar-ho si no en casos 
de força major i sempre amb el vist-i-plau de la Direcció Facultativa, per evitar les juntes de 
formigonat. 
 
El càlcul estructural de les jàsseres metàl·liques, biguetes de fusta i llindars es troba detallat 
en l’annex 1. 
 
La unió de les diferents plantes de l’habitatge es realitza mitjançant una escala de dos trams 
en L en planta baixa a primera i un tram de primera planta a planta segona. 
 
L’escala, inclòs el replà d’escala, està formada per una llosa de formigó armat de 18 cm de 
gruix birrecolzada, sobre la qual es construeixen els graons d’escala. 
 
L’amplada de la llosa 1.00m i una longitud entre 3.50 i 4.00 m. 
 
La llosa d’escala es construirà amb formigó HA-25 N/mm2 i acer B500S. Es recolzarà en la 
mitgera existent de pedra i el les jàsseres metàl·liques HEB.  (Veure ANNEX 1, apartat 
Memòria estructural de llosa d’escala) 
 
3-4.3. L’estructura vertical 
 
Tancaments Exteriors 
 
Els tancaments verticals exteriors (façanes) de l’edifici son existents de pedra d’uns 60 cm 
d’espessor. Menys la paret de la planta segona de nova construcció que es construiran amb 
paret de 0.30 m, formada per maçoneria.  
 
Els tancaments exteriors continuen tenint la mateixa composició de façana a excepció de les 
obertures noves que s’han realitzat a les façanes per adaptar-se a la normativa d’habitabilitat 
i a les exigències del projecte. 
 
Tancaments Interiors 
 
Està previst la realització d’una paret de carga de gero de 9 cm d’ample sense incloure el 
revestiment de guix per les dues cares; 10 cm inclòs el revestiment de guix. 
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3-3.4. Les cobertes 
 
Coberta plana 
 
Es construirà una coberta invertida transitable, amb pendents donades amb formigó cel·lular, 
amb acabat lliscat, lamina elastomèrica tipus butil de 1mm de gruix, aïllament tèrmic de 
poliestirè extruït alta densitat de 4cms de gruix i dues fulles de rajola ceràmica, una basta i 
l’altra del Vendrell de 14x28, col·locades a l’espiga i acollades amb morter asfàltic. 
 
Coberta inclinada 
 
La coberta s’executarà amb teula ceràmica àrab sobre una capa d’onduline baix teula i un 
rastellat de fusta  i aïllament tèrmic (poliestirè extruït de guix 8cms) disposant de les teules 
de ventilació corresponents.  
 
Per cada 10m2 de coberta en planta i a la zona mitja de la vessant es col·locarà una teula 
de ventilació. 

 
Les teules es col·locaran per filades paral·leles al ràfec, des de baix cap a dalt, i muntant 
cada peça sobre la següent inferior el solapament que fixi la Documentació Tècnica de la 
teula. S’emprarà morter M-20 per a fixar les teules sobre el suport agafades només per les 
seves puntes. 
 
La teula del carener es col·locarà a tot el llarg del carener amb el solapament amb direcció 
oposada als vents dominants que portin pluja. La longitud del solapa no serà inferior a 100 
mm. 
 
3-3.5. tancaments interiors 
 
Envans 
 
Es construiran els envans de 10 cm de gruix amb supermaó ceràmic de 50x20x6.7 
(matxetó), col·locat amb morter mixt 1:2:10. 
 
Es construiran els envans de 5 cm de gruix amb maó ceràmic de 40x20x4, col·locat amb 
morter mixt 1:2:10. 
 
La trobada del tancament amb els sostre es farà deixant sense construir l’última filada de 
l’envà d’uns 0.05 m d’ample i donant tant sols uns tocs de guix cada 0.30m. Després 
d’enguixar i amb l’ajut d’un regle es taparà aquesta filada. 
 

3-5. ACABATS I FUSTERIA 
 
3.5.1. Els revestiments 
 
Estucats mur de façana exteriors e interiors i mitgera la maçoneria vista existent. 
 
Arrebossats interiors mestrejat amb morter de ciment 1:4, deixat al regle. Les arestes i les 
mestres es construiran amb morter de ciment pòrtland (no amb ciment ràpid), en totes les 
cambres de bany sota l’enrajolat. 

 
Enguixats a bona vista fent la trobada sostre-paret en angle recte. 

 
Enrajolats amb rajola ceràmica o de València de 20 peces/m2 com a màxim a la cuina i els 
bany, acollades amb morter adhesiu. 
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Marbres de cuines amb pedra natural granítica nacional de 30mm de gruix, es col·locarà 
sobre suports murals i encastats al parament. En banys de pedra natural calcaria nacional 
de 30mm de gruix, es col·locarà sobre suports murals i encastats al parament. 
 
Escopidors es col·locaran, amb morter mixt, escopidors de pedra granítica natural, polida i 
abrillantada tipus gris perla, amb trencaaigües. Per impedir el pas de l’aigua pels junts que 
es formen entre muntant inferior de la fusteria i l’escopidor, es segellaran els junts amb 
silicona 
 
3-5.2. Pintures                                                                                                                                                         

 
Paraments interiors sobre guix es pintaran al plàstic amb acabat llis, amb una capa de fons 
diluïda i dues d’acabat. 
 
Fusteria interior se li donarà una capa de Xilamon sense color i posteriorment se l’hi donarà 
l’acabat adient. Abans de donar cada una de les capes, es donarà una passada de paper de 
vidre. La fusteria s’acabarà amb dues capes de vernís. 
 
Elements metàl·lics es protegiran amb dues capes d’imprimació antioxidant (o imprimació 
d’adherència els elements galvanitzats) i se’ls donarà l’acabat adient. 
 
3-5.3. Paviments                                                                                                             
 
Els paviments a col·locar seran resistents a les gelades, al desgast i estables davant d’atacs 
d’agents químics domèstics. 
 
A la vegada, com a revestiment que és, haurà de complir la seva funció decorativa. A més a 
més haurà de tenir un percentatge d’absorció d’aigua inferior al 10%. 
 
De gres 
 
Es col·locarà paviment de gres rústic antilliscant, amb peces de 0.30x0.30, col·locades a 
“truc de maceta”, amb morter de ciment 1:6 sobre capa de sorra de 2 cm de  gruix. La 
vorada per a rejuntar les peces es farà del mateix color que el paviment. 
 
Sòcol 
 
De les mateixes característiques que el paviment de 7 cm d’alçària, es col·locarà sobre 
morter de ciment, i s’acabarà l’enguixat posteriorment a la seva col·locació, deixant-lo 
completament acabat. 

 
Graons 
 
L’esglaona’t rústic es farà amb fàbrica de maó de totxana. Amb estesa i davanter de pedra 
artificial de gra petit, tipus STONE, col·locats a “truc de maceta” amb morter mixt 1:2:10. La 
vorada de rejuntar les peces es farà del mateix material i color que l’esglaó. 
 
3-5.4. Fusteria                                                                                                                                                        

 
Fusteria interior 
 
La fusteria interior anirà fixada a marcs tipus “taco” per revestir. Els bastiments es fixaran als 
paraments verticals per tres punts a cada lateral i un superior mitjançant grapes especials 
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col·locades en creu i fixades al mur amb morter de ciment pòrtland. Queda prohibida la 
utilització de ciment ràpid. 
 
Les portes tindran les cares i els cantells aplacats per envernissar de color roure o semblant. 
 
Disposaran de pany de cop, i passador per la part interior, manetes, plaques i tres frontisses 
per poder-les penjar. 
 
Les tapetes estaran fetes amb aglomerat tipus DM aplacats a una cara i a dos cantells de 
fusta del mateix color que la porta. Les dimensions de la tapeta serà de 4 x 0.6 cm. 
 
Les mides dels bastiments seran les següents: 

 
- Per bastiment de paredó de 10 cm. muntant i travesser superior de 100 x 59 mm. 
- Bastiment d’envà. muntant i travesser superior de 60 x 60 mm. 
- Fulles de portes i vidrieres interiors gruix mínim 35 mm. 

 
Aquestes mides s’aplicaran segons les mides de documentació gràfica de fusteria. 
 
Fusteria exterior 

 
Aquest tipus de fusteria ha de garantir l’atenuació acústica, el coeficient tèrmic i 
d’estanqueïtat a l’aigua de la pluja. 
 
A més a més serà resistent i indeformable davant l’acció del vent i el seu pes propi, 
protegint-les de l’agressió ambiental mitjançant pintures. 
 
La porta d’accés a l’edifici serà practicable de dues fulles batents de fusta armada per 
envernissar. Disposarà d’accessoris necessaris per al seu suport al bastiment de fusta i 
d’accessoris de seguretat així com tanca de cop i clau i manetes. 
 
Les finestres seran realitzades amb fusta massissa de roure per envernissar, de 
dimensions segons plànol de fusteria. Disposaran de bastiment i porticons interiors també de 
fusta massissa i vidres amb cambra d’aire 6+8+4. 
 
Porticons 
 
Les obertures a façana exterior disposaran de porticons de fusta massissa de color fosc, per 
a la protecció de les radiacions solars i vandalisme, bàsicament per l’interior de l’habitatge. 
Hauran de complir la funció d’enfosquiment i tamisat de la llum, sense tenir en consideració 
els elements acústics ni tèrmics. 
 
Els porticons disposaran dels seus respectius accessoris de seguretat i subjecció als murs. 
 
Mobles de cuina 

 
S’instal·laran mobles de cuina, alts i baixos. format per taulers de DM contraxapats i lacats o 
bé amb folrats de melamina o fòrmica . Es garantirà que existeixi un espai de 150 dm3 per 
tal de permetre separar els residus domèstics en envasos lleugers, matèria orgànica, vidre, 
paper/cartó i rebuig tal i com estables el Decret 21/2006 d’eco eficiència. 
 
Farratges 
 
Es presentaran a la Direcció Facultativa tres jocs diferents de manilles per la seva 
acceptació. 



38 
  PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE BODEGA PER CONVERTIR-LA EN ALLOTJAMENT  

RURAL INDEPENDENT AL C/CANVIS NUM.17 BOT (TARRAGONA) 

 
 
Porta d’accés a l’habitatge tres golfs, pany de cop i serreta comandat de l’interior, agafador a 
l’exterior i espieta òptic. 
 
Portes interiors (Excepte als banys) tres golfs, per fulla, pany de cop amb dues manetes. 
 
Portes interiors dels banys tres golfs per fulla, pany de cop amb dues mans, condemna 
interior. Disposarà de sistema des bloquejant des de l’exterior. 
 
Portes d’armaris tres golfs, pany amb escut de metall i clau a l’exterior, agafador fix a 
l’exterior, passadors i elements de tanca magnètics. 

 
3-5.5 Vidres 

 
Els vidres seran amb cambra d’aire de 6+8+4 mm. de gruix com a mínim, muntats en els 
galzes de la fusteria de 30 mm, per obtenir la resistència suficient davant l’acció del vent i 
aïllament acústic suficient. 
 
El sistema de col·locació ha de permetre absorbir les dilatacions i la possible reposició sense 
riscos. Els vidres han de ser totalment estancs al pas de l’aigua. A més a més es 
garantitzarà el segellat mitjançant ribet per l’exterior amb silicona.  
 
3-5.6 Serralleria                                                                                                                                                      

 
La barana de l’escala serà metàl·lica de forja amb passamà de fusta. Es col·locarà reixeta de 
ventilació a la cuina. 
 
L’escala de planta baixa a planta bodega serà metàl·lica amb el reposapeus de fusta. La 
barana serà metàl·lica de forja amb passamà de fusta. Mides i  característiques 
documentació gràfica adjunta. 
 

3-6. INSTAL·LACIONS 
 

3-6.1. Instal·lació Elèctrica 
 
La instal·lació proporcionarà la potència elèctrica per subministrar el consum determinat i 
necessari. La tensió de servei entre fases serà de 400V i la tensió de serveis entre fase i 
neutre serà de 230V. 
 
Les preses de corrent admetran com a mínim: 
 

- 15 A. en circuits d’enllumenat. 
- 20 A. en circuits de preses generals 
- 25 A. en circuits d’ús domèstic ( circuit rentadora i rentaplats) 
- 20 A. en circuits de preses per a cuina i banys. 
- 25 A. en circuits de calefacció i aire condicionat. 
- 25 A. en circuits d’ús domèstic ( circuit forn i cuina) 

 
La instal·lació es farà d’acord amb l’actual “Reglamento Electrotècnico para Baja Tensión”. 

 
A tot l’edifici s’utilitzarà tub semirigid de plàstic encastat a l’obra podent compartir els 
diversos circuits una mateixa canonada. No es podran fer regates als elements estructurals. 
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Als banys haurà d’establir-se una connexió equipotencial entre el conductor de protecció 
(P.T.), desguassos de plom, canonades d’aigua i la part metàl·lica de la dutxa. 

 
La separació mínima entre canalitzacions d’aigua i calefacció serà de 30 cm. A 
canalitzacions de telefonia, i televisió serà de 5 cm. 
 
Circuits 
 
Els conductors seran aïllats de coure i normalment unipolars, sent la tensió assignada 
450/750V, flexibles i plastificats protegits dins de canonades rígides o flexibles vistes o 
encastades, respectivament, a les parets. 
 
Les caixes d’acoblament i seccionament encastades per estesa i reparació de línies i 
connexions amb regletes. 
 
Per a la xarxa de terra es disposaran conductors de protecció de cable de coure flexible 
plastificat en punts d’enllumenat, preses de corrent, antena de TV masses metàl·liques 
(totes les canonades, masses metàl·liques de bany, calefacció, etc.). 
 
Potència total necessària per habitatge (ITC- BT-10) 
 
Es determina segons el REBT (Real Decret 842/2002 de 2 d’Agost) que el grau 
d’electrificació necessari per la vivenda és de grau d’electrificació elevada ja que l’edifici té 
una superfície superior a 160 m2. 
 
Instal·lació 
 
L’escomesa anirà des de la línia de companyia subministradora a Caixa de Protecció i Mida 
(CPM.) situada al mur de maçoneria de l’edifici. 
 
La derivació individual (DI) anirà de la CPM fins el quadre de comandament i protecció 
(CMP) amb una secció de 2 x 10 mm² (2x8.4 mm²). La CMP es situarà al vestíbul de 
l’habitatge B al costat de l’entrada. 
 
La CMP disposarà de: 
 
- Interruptor de control de potència (ICP) de tall unipolar i accionament magneto tèrmic de 40 
A. 
- Interruptor general automàtic (IGA) de 40 A. 
- Dos interruptors diferencials (ID) d’intensitat nominal 25 A. i sensibilitat 30 mA. 
- Interruptors de Protecció Interior d’Abonat (PIA) d’intensitat variable segons el seu ús. 
 
Les línies de subministrament als punts de consum tindran les següents seccions mínimes: 
 
- Circuits d’il·luminació : 2 x 2.5 x 2.5 mm². 
- Circuits de preses generals: 2 x 2.5 x 2.5 mm². 
- Circuits preses de corrent d’usos domèstics: 2 x 4 x 4 mm² 
- Circuits presa de corrent de la cuina i forn 2 x 6 x 6 mm² 
 
Execució de la instal·lació 
 
S’empraran mecanismes de la casa Simon sèrie 82 (MADERA). Els mecanismes es 
col·locaran a una alçada mínima de 20cm per endolls i 100cm per interruptors. 
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S’instal·laran els punts de llum, preses de corrent, brunzidors, polsadors, etc. que figuren en 
els plànols del projecte. 
 
Presa de terra 
 
S’utilitzarà el cable instal·lat actualment en la fonamentació. La connexió amb la instal·lació 
de Pressa de Terra i la centralització del comptador es construirà a l’entrada de l’edifici. La 
Instal·lació haurà de garantir que a cap punt de l’edifici es produeixin tensions per contacte 
de mes de 26V. Si el cable ensorrat, no garanteix que la màxima tensió de contacte sigui de 
26V, s’afegiran a la xarxa ensorrada el nombre adequat de piques per a garantir la dita 
tensió. 
 
3-6.2. Instal·lació de telefonia 
 
La instal·lació de telefonia comprendrà l’entrada d’una línia analògica des de la xarxa de la 
companyia telefònica i la instal·lació d’una xarxa interior composada per una línea.  
 
A la planta baixa a l’entrada estarà situada la caixa de derivacions on finalitzarà en aquest 
punt per no haver-hi necessitat en el seu canvi d’us, deixant opció a posar la derivació 
individual si el propietari canvia d’opinió. 
 
Les característiques de l’escomesa de telefonia vindran donades per l’informe tècnic de la 
companyia subministradora. 
 
3-6.3. Instal·lació de TV i FM 
 
La instal·lació de televisió contemplarà la captació i distribució de senyals de Radio FM i 
Televisió Terrestre i Digita i la distribució de les mateixes fins a les preses de cada un dels 
punts de connexió. 
 
L’equip de captació estarà situat a la coberta de l’edifici o a la xemeneia de manera que no 
causi problemes als elements estructurals. 
 
Les línies de distribució entre el sistema d’amplificació i les preses de TV seran instal·lades a 
tubs o canals registrables. 
 
La canalització serà independent de les d’electricitat i altres instal·lacions, per evitar 
interferències en la senyal. 
 
Es situaran preses a les zones marcades en els plànols d’instal·lacions de 
telecomunicacions de TV i FM. 
 
3-6.4. Instal·lació de Sanejament i Ventilació 
 
Conductes d’Evacuació de fums i gasos 
 
Conjunt de conductes prefabricats o realitzats “in situ” per l’evacuació dels fums de la cuina i 
de la caldera per a calefacció i suport d’aigua calenta sanitària obtinguda per plaques solars. 
 
Els conductes seran perfectament estancs i disposaran d’aïllament tèrmic equivalent al 
proporcionat per un envà de 5 cm. de gruix. 
 
No es podran evacuar fums i gasos de diferents procedències, al mateix temps i pel mateix 
conducte. 
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Els diàmetres mínims a col·locar són: 
 
- Per a llar de foc i calderes Ø 25 cm. 
- Per a cuina Ø 12 cm. 
 
La construcció dels conductes es podran realitzar amb fàbrica de maó o bé mitjançant peces 
especials prefabricades de ceràmica, acer galvanitzat o inoxidable, degudament 
homologades. 
 
La xarxa horitzontal d’evacuació 
 
La xarxa horitzontal d’evacuació comprèn les conduccions que recullen les aigües pluvials, 
negres o fecals i greixoses o sabonoses, per conduir-les a la xarxa general de clavegueram.  
 
El material a emprar en les canonades, d’aquest projecte és de PVC i es col·locaran amb un 
pendent mínim del 1.5%. El traçat de la xarxa serà el més senzill possible, per tal 
d’aconseguir una circulació normal per gravetat, serà estanc i no presentarà exsudacions ni 
estarà exposat a obstruccions. Es construirà penjada pel sostre de la bodega segons 
documentació gràfica adjunta. 
 
Els tubs s’uniran mitjançant cola especial per a tubs de PVC. Qualsevol canvi de direcció, 
reducció o unió s’efectuarà amb peces especials. 
 
Les arquetes sifòniques 
 
La connexió de la xarxa horitzontal interior de desguassos amb la xarxa horitzontal exterior 
es farà mitjançant pericó sifònic de registre i endoll amb unes mides interiors de 
0.60x0.90x0.60m de profunditat amb paret de maó calat, arrebossada amb morter mixt 
1:2:10 i lliscada interiorment, formant mitja canya a les cantonades. 
 
Les arquetes sifòniques 
 
La connexió entre les diferents canalitzacions de la xarxa horitzontal, així com entre la xarxa 
horitzontal i la vertical es farà mitjançant un pericó de registre i endoll amb unes mides 
interiors de 0.30x0.30 i 0.40m de profunditat, amb paret de maó calat, arrebossada amb 
morter mixt 1:2:10 i lliscada interiorment, formant mitja canya a les cantonades. 
 
Sifons i baixants 
 
Tos els aparells disposaran de sifons per evitar la sortida de gasos a través de les vàlvules 
dels aparells. S’hauran de col·locar el més pròxim possible del desguàs de l’aparell. 
 
Els diàmetres mínims de baixants i accessoris a utilitzar són els que es resumeixen a la 
taula següent: 
 
 
    LAVABOS   BANYERES   AIGÜERA     WÀTERS       RENTAPLATS 
Ø ext 40 mm   Ø ext 40 mm           Ø ext 50 mm  Ø ext 110 mm      Ø ext 40 mm 
 
Aparells sanitaris 
 

- Banys 
 
Dutxes ROCA, de planxa d’acer de 140x80cms, amb fons antilliscant, model PLAIN , 
desguàs de dutxa de polipropilè.  
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Rentamans sense peus ROCA, model ELEMENT i peu, desguàs amb enllaç, tap i cadeneta 
(26414210) i sifó de botella. 
 
Inodor ROCA model ELEMENT.  
 
Bidet ROCA model ELEMENT, tapa lacada, desguàs amb enllaç i sifó de botella. 
Accessoris ROCA sèrie COLUMBIA, segons les següents referències: 
 

• prestatgeria  
• Sabonera   
• Tovalloler lavabo  
• Tovalloler anella  
• Porta paper  
• Perxa  

 
- Cuina 

 
Aigüera d’acer inoxidable de dos sens. 
 
Al lloc previst per el rentaplats es deixarà una escomesa d’aigua calenta. 
 
Els desguassos dels aparells sanitaris seran de PVC, fins a les derivacions dels baixants. 
 

- Aixetes 
 

Totes les aixetes de lavabos, bidets, aigüeres i equips de dutxa, proporcionaran un cabal 
màxim de 12 l/minut i mínim de 9l/minut. 

 
3.5.6. Instal·lació de Subministrament Aigua Sanitària 
 
El subministrament d’aigua sanitària d’un edifici requereix una instal·lació composta 
d’escomesa, instal·lació interior general i instal·lació interior particular. 
 
L’escomesa amb claus de maniobra anirà a compte del subministrador i les seves 
característiques es fixaran d’acord amb la pressió de l’aigua, cabdal subscrit, consum 
previsible, situació del local a subministrar i serveis que comprèn d’acord amb l’apartat 1.5.1 
de la NIA (Normas básicas de las instalaciones interiores de suministro de agua) 
 
Materials que constitueixen les instal·lacions interiors 
 
Els materials utilitzats en canonades i claus de les instal·lacions interiors hauran de ser 
capaços, de forma general i com a mínim per a una pressió de treball de 15 kg/cm2, en 
previsió de la resistència per suportar la de servei i els cops d’ariet  provocats pel tancament 
de les aixetes. Hauran de ser resistents a la corrosió i totalment estables en el temps en les 
seves propietats físiques (resistència, rugositat,...) tampoc podran alterar cap de les 
característiques de l’aigua (olor, color, sabor, etc.) 
 
Es posaran vàlvules per a tallar el subministra a tots els aparells, així com una clau de pas 
per a aigua calenta i una altra per a aigua freda, a totes les habitacions humides. 
 
La separació mínima a conduccions elèctriques serà igual o major a cinc centímetres, i en 
trams horitzontals es col·locaran per sota d’aquestes. 
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Les canonades es realitzaran amb tubs i accessoris de coure protegides amb una mànega 
de plàstic. S’encastaran en envans i paredons realitzats per aquest fi evitant al màxim la 
realització de rases per el pas d’instal·lacions pels murs resistents de pedra vistos, menys 
als banys on al ser obligatori enrajolar es poden passar els tubs pel mur de pedra. 
 
Amb la pressió de companyia no cal l’equip de bomba a pressió, però si es creu oportú fer-lo 
aniria ubicat a la planta baixa penjat del sostre de la bodega. 
Aigua calenta 
 
L’obtenció d’aigua calenta sanitària es realitzarà mitjançant un sistema de captació solar. 
 
Per a obtenir les característiques tècniques del sistema veure memòria corresponent a 
ANNEX II (Memòria del subministrament d’aigua sanitària calenta (ACS)). 
 
3.5.7. Instal·lació de Climatització 
 
El sistema de climatització de l’habitatge serà mitjançant calefacció elèctrica, distribuïda en  i 
radiadors tubulars per totes les habitacions. El dimensionament i potencia de d’instal·lació 
anirà a carrac de l’empresa contractada de subministrament. 
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4- AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS 
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Pressupost parcial nº 1 TREBALL PREVIS, ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES 
Nº Ud Descripció Amidament Preu Import

1.1 U Cala d'inspecció en paret de pedra natural amb mitjans manuals, per a 
recollida de mostra 

  

Total u  ......: 10,000 1,84 18,40

1.2 M2 Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior 
aprofitament 

  

 Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal

Coberta inclinada 1,00 7,00 6,50    45,500   

 1,00 6,95 6,50    45,175   

       90,675 90,675

Total m2  ......: 90,675 22,79 2.066,48

1.3 M Desmuntatge  de canaló ceràmic existent amb mitjans manuals i aplec per a 
posterior aprofitament 

  

 Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal

Fachada nort 1,00 6,50     6,500   

Fachada terrassa 1,00 6,50     6,500   

       13,000 13,000

Total m  ......: 13,000 2,76 35,88

1.4 M2 Enderroc de solera de canyís amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 
sobre camió o contenidor

  

 Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal

Coberta inclinada 1,00 7,00 6,50    45,500   

 1,00 6,95 6,50    45,175   

       90,675 90,675

Total m2  ......: 90,675 3,13 283,81

1.5 M Desmuntatge de cornisa de pedra existent, amb mitjans manuals i aplec per a 
posterior aprofitament 

  

 Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal

Cornisa fhachada nord 1,00 6,50     6,500   

       6,500 6,500

Total m  ......: 6,500 37,33 242,65

1.6 M Enderroc de biga o bigueta de fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual 
de runa sobre camió o contenidor

  

 Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal

Biguetes coberta 
inclinada

32,00 3,00     96,000   

Jassenes de coberta 2,00 5,90     11,800   

 2,00 6,65     13,300   

       121,100 121,100

Total m  ......: 121,100 13,17 1.594,89
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1.7 M2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i 

càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
  

 Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal

P1 1,00 30,70  2,50   76,750   

Escales 1,00 5,80  0,90   5,220   

 1,00 2,60  2,60   6,760   

       88,730 88,730

Total m2  ......: 88,730 5,33 472,93

1.8 M2 Enderroc de paredó de ceràmica de 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i 
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

  

 Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal

Pared terrassa 1,00 4,50  1,97   8,865   

       8,865 8,865

Total m2  ......: 8,865 6,44 57,09

1.9 M3 Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals, càrrega manual de 
runa sobre camió o contenidor i acopi del material per a  
posterior aprofitament 

  

 Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal

Finestres 5,00 1,30 0,55 1,20   4,290   

 4,00 1,30 0,65 1,20   4,056   

 4,00 1,00 0,65 1,20   3,120   

 2,00 1,00 0,60 1,20   1,440   

Xanfra 1,00 2,70 0,60 2,40   3,888   

       16,794 16,794

Total m3  ......: 16,794 147,12 2.470,73

1.10 M Enderroc d'esglaó d'obra, amb martell picador i càrrega manual de runa sobre 
camió o contenidor 

  

 Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal

Escales PB-P1 16,00 1,15     18,400   

       18,400 18,400

Total m  ......: 18,400 4,44 81,70

1.11 M2 Enderroc de volta d'escala de ceràmica o canyís, a mà i amb martell picador i 
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

  

 Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal

Escala 1,00 3,80 1,15    4,370   

 1,00 1,65 1,15    1,898   

       6,268 6,268

Total m2  ......: 6,268 9,64 60,42
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1.12 M2 Repicat superficial fins a 4 cm de fondària d'element de pedra natural, amb 
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

  

 Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal

Façana nord 2,00 6,50  5,20   67,600   

Façana oest 2,00 15,77  5,00   157,700   

Façana sud 2,00 4,10  6,55   53,710   

Mitjera 1,00 17,30  6,00   103,800   

 
       382,810 382,810

Total m2  ......: 382,810 36,78 14.079,75

1.13 U Arrencada de full i bastiment de finestra i/o porta amb mitjans manuals i 
càrrega manual sobre camió o contenidor 

  

 Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal

Portes 12,00      12,000   

       12,000 12,000

Total u  ......: 12,000 5,52 66,24

1.14 M Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans manuals i 
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

  

Total m  ......: 5,500 2,57 14,14

1.15 M Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal.lació elèctrica superficial, 
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor 

  

Total m  ......: 50,000 0,80 40,00

1.17 M2 Enderroc de sostre de bigueta de fusta, amb mitjans manuals, càrrega 
manual de runa sobre camió o contenidor i acopi de les biguetes en bon estat 

  

 Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal

Forjat P1 1,00 17,12 5,62    96,214   

       96,214 96,214

Total m2  ......: 96,214 35,12 3.379,04

1.19 M3 Enderroc de volta de formigó en massa amb rajola ceramica, amb martell 
picador i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor 

  

 Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal

Trull on es l'escala 1,00 3,02 1,69    5,104   

       5,104 5,104

Total m3  ......: 5,104 117,56 600,03
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1.20 M3 Enderroc de mur de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i 

mecànica de runa sobre camió o contenidor 
  

 Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal

Forats arcades trulls 12,00 1,80 0,30 2,30   14,904   

 1,00 1,80 0,60 2,30   2,484   

       17,388 17,388

Total m3  ......: 17,388 154,48 2.686,10

1.21 M3 Transport de runa a l'abocador, amb camió de 7 t i càrrega manual, temps 
d'espera per a la càrrega a mà, amb un recorregut de fins a 10 km 

  

 Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal

coberta 90,68   0,15   13,602   

murs pedra 17,39      17,390   

envans 88,73   0,05   4,437   

escala 6,27   0,20   1,254   

graons 16,79  0,22 0,25   0,923   

repicats 431,47   0,05   21,574   

sostre PB 96,21   0,20   19,242   

Volta de formio en 
rajola ceramica 

5,10     5,100   

murs formigo armat 17,39     17,390   

esponjament 100,91   0,20   20,182   

       121,094 121,094

Total m3  ......: 121,094 54,90 6.648,06

Total pressupost parcial nº 1 TREBALL PREVIS, ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES 34.898,34
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Pressupost parcial nº 2 CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURA 

Nº Ud Descripció Amidament Preu Import

2.1 U Connector amb vis cargolat sobre biga de fusta   

Total u  ......: 100,000 1,11 111,00

2.2 M² Formació de forjat tradicional compost per biguetes de fusta de pi del país de 
17x20 cm (llums menors de 4 m), separades 50 cm entre eixos, amb 
tractament hidrofugant i fungicida de la fusta; entrebigat amb revoltó de maó 
ceràmic buit senzill, acer B 500 S UNE 36068, quantia 1,1 kg/m² i malla 
electrosoldada ME 20x20 de Ø 5 mm, acer B 500 T 6x2,20 UNE 36092, en capa 
de compressió de 5 cm de gruix de HA-25/B/20/IIa fabricat en central i 
abocada amb cubilot. Inclús p/p d'elements de lligat de biguetes i cèrcols 
perimetrals de planta i buits. 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón 
Estructural EHE. 
Execució: CTE. DB SE-M Seguridad estructural: Madera. 
Condicions prèvies del suport: Abans d'iniciar-se les activitats corresponents 
al procés d'execució, es realitzaran les següents comprovacions: El contingut 
d'humitat de la fusta serà el d'equilibri higroscòpic abans de la seva 
utilització en obra. 
Inclou: Preparació del perímetre de recolzament de les biguetes. Replanteig i 
col·locació en sec de les biguetes. Acoblament de biguetes en recolzaments i 
ancoratges. Disposició de llistons adossats a les biguetes constituint les 
arestes de recolzament del entrebigat. Formació de l'entrebigat. Abocat i 
vibratge del formigó. Reglatge i anivellació de la capa de compressió. Curat 
del formigó. Desencofrat. Reparació de defectes superficials. 
Condicions d'acabament: Enumeració de les condicions que ha de quedar la 
unitat d'obra per a poder prosseguir l'execució de la resta d'unitats: El 
conjunt serà estable, tendrà lligament propi i amb els elements de 
recolzament i transmatirà correctament les càrregues a l'estructura. L'acabat 
superficial serà l'adequat per al posterior tractamento de protecció. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable magnitud 
des de les cares exteriors dels cèrcols del perímetre, segons documentació 
gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 6 m². 

  

 Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal

Sostre PB 94,62      94,620   

Sostre P1 65,61      65,610   

       160,230 160,230

Total m²  ......: 160,230 81,75 13.098,80

2.3 M3 Paret estructural de maó ceràmic massís d'elaboració mecànica de 29 cm de 
gruix, HD, R15 de 290x140x50 mm, una cara vista i una per a revestir i de 
categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col.locat amb morter de ciment 
CEM II, de dosificació 1:0,5:4, (10 N/mm2), elaborat a l'obra i amb una 
resistència a compressió de 6 N/mm2 

  

 Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal

Terrassa 1,00 2,00  1,50   3,000   

       3,000 3,000

Total m3  ......: 3,000 408,14 1.224,42
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2.4 M3 Biga de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 10x20 a 14x24 cm de secció 

i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida 
per a tipus de protecció mitja, col.locada a l'obra recolzada

  

 Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal

Llindas PB 6,00 1,50 0,15 0,25   0,338   

 4,00 1,30 0,15 0,20   0,156   

             2,00 2,30 0,15 0,20   0,138   

            P1 8,00 1,50 0,15 0,20   0,360   

 1,00 2,30 0,15 0,20   0,069   

 6,00 1,30 0,15 0,20   0,234   

            P2 5,00 1,50 0,15 0,20   0,225   

 2,00 2,30 0,15 0,20   0,138   

 2,00 5,00 0,15 0,20   0,300   

       1,958 1,958

Total m3  ......: 1,958 643,99 1.260,93

2.5 Kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça 
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, 
amb una capa d'imprimació antioxidant, col.locat a l'obra 

  

 Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal

EHB-240 1,00 5,90  83,20   490,880   

EHB-280 1,00 5,90  103,00   607,700   

EHB-300 2,00 5,90  117,00   1.380,600   

IPN-160 1,00 5,90  17,90   105,610   

       2.584,790 2.584,790

Total kg  ......: 2.584,790 1,49 3.851,34

2.6 M3 Pilar o brancal de pedra de Sant Vicenç treballada en formes geomètiques 
rectes no reglades, amb acabat buixardat o amb traça eliminada, col·locada 
amb morter de calç 1:4 

  

 Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal

Pilars per arcs 12,00 0,30 0,30 1,50   1,620   

 1,00 0,30 0,60 1,50   0,270   

       1,890 1,890

Total m3  ......: 1,890 4.206,28 7.949,87

2.8 M Arc circular estructural a plec de llibre de 14 cm de gruix i 29 cm d'amplària, 
de maó massís d'elaboració manual de 290x140x50 mm, R10 N/mm2, de cares 
vistes, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col.locat amb morter 
mixt 1:2:10 

  

 Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal

Arcs bodega 13,00 2,00     26,000   

       26,000 26,000

Total m  ......: 26,000 39,66 1.031,16
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2.9 M3 Paredat de gruix variable de pedra recuperació carejada, de dues cares vistes 
col.locada amb morter mixt 1:1:7, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l 

  

 Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal

P2 1,00 6,80 0,30 2,60   5,304   

 1,00 11,30 0,30 3,50   11,865   

       17,169 17,169

Total m3  ......: 17,169 424,27 7.284,29

Total pressupost parcial nº 2 CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURA : 35.811,81
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Pressupost parcial nº 3 COBERTA 

Nº Ud Descripció Amidament Preu Import

3.1 M3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, 
formigó HA-25/B/10/I abocat amb bomba i acer en barres corrugades B 500 S 
amb una quantía de 80 kg/m3 

  

 Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal

Cèrcol perimetral sota 
coberta 

1,00 6,50 0,30 0,30   0,585   

 2,00 11,60 0,30 0,30   2,088   

       2,673 2,673

Total m3  ......: 2,673 289,89 774,88

3.2 M Col·locació de ràfec de pedra recuperat de l'obra, s'inclou la reposició del 
mateix si fa falta, agafat amb morter de ciment y arena de ríu 1/6, amb vol de 
15cm, inclòs alineat 

  

 Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal

Fachada nord 1,00 6,80     6,800   

       6,800 6,800

Total m  ......: 6,800 110,00 748,00

3.3 M Biga de fusta de 22x12 cm de secció i llargària <=5 m, col.locada a l'obra 
sobre parets de suport 

  

 Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal

Biguetes coberta 18,00 6,00     108,000   

       108,000 108,000

Total m  ......: 108,000 19,13 2.066,04

3.4 M2 Empostissat amb panell de dos taulers de fusta de partícules aglomerades de 
densitat alta, amb placa d'aïllament intermitja de poliestirè extruït de 
16+25+16 de gruix, col·locades amb fixacions mecàniques 

  

 Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal

Coberta 1,00 5,70 6,00    34,200   

 1,00 5,80 6,00    34,800   

       69,000 69,000

Total m2  ......: 69,000 58,74 4.053,06

3.5 M2 Aïllament amb plaques de poliestirè extruït, tipus IV segons UNE 92-115 i 
classe 0,028, de 40 mm de gruix, amb cara llisa i cantell mitjamossa, 
col·locades sense adherir 

  

 Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal

Coberta plana 1,00 69,00     69,000   

       69,000 69,000

Total m2  ......: 69,000 9,64 665,16
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3.6 M2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera 

de 165 l de 3 cm de gruix, amb acabat remolinat
  

 Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal

 1,00 5,70 6,00    34,200   

 1,00 5,80 6,00    34,800   

       69,000 69,000

Total m2  ......: 69,000 9,40 648,60

3.7 M2 Col.locació de teula plana de ceràmica de color vermell, de 12 peces/m2, com 
a màxim, amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, 
es conte un 50 % de teules de nova aportació 

  

 Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal

 1,00 5,70 6,00    34,200   

 1,00 5,80 6,00    34,800   

       69,000 69,000

Total m2  ......: 69,000 32,27 2.226,63

3.8 M Carener ceràmic de teula àrab, de color vermell i 5 peces/m, col.locat amb 
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l 

  

Total m  ......: 6,800 12,59 85,61

3.9 M Canal exterior de ceràmica recuperada de l'obra, amb reposició de les peçes 
que faltin, col.locada amb peces especials i connectada al baixant 

  

 Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal

Canal 2,00 6,80     13,600   

       13,600 13,600

Total m  ......: 13,600 28,63 389,37

3.10 M2 Formació de pendents amb formigó cel.lular sense granulat, de densitat 300 
kg/m3, de 15 cm de gruix mitjà 

  

 Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal

Terrassa 1,00 35,68     35,680   

       35,680 35,680

Total m2  ......: 35,680 12,71 453,49

3.11 M2 Membrana de densitat superficial 1,2 kg/m2 i de gruix 1 mm d'una làmina de 
cautxú sintètic no regenerat (butil) col.locada adherida, amb adhesiu de 
cautxú sintètic en dissolució i segellat amb cordó de 10x6 mm de massilla de 
cautxú EPDM 

  

 Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal

Terrassa 1,00 35,68     35,680   

      perimetro 1,00 19,71  0,20   3,942   

       39,622 39,622

Total m2  ......: 39,622 24,12 955,68
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3.12 M2 Acabat de terrat amb paviment format per dues capes de rajola ceràmica, una 

de ceràmica comuna i una de mecànica amb acabat fi, de color vermell i de 
28x14 cm, col.locades la 1a amb morter asfàltic i la 2a amb morter mixt 1:2:10, 
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l 

  

 Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal

Terrassa 1,00 35,68     35,680   

       35,680 35,680

Total m2  ......: 35,680 32,78 1.169,59

3.13 M Vora lliure amb peces de rajola ceràmica fina de 14x28 cm, amb trencaaigües, 
col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165l 

  

Total m  ......: 24,680 11,29 278,64

3.14 M Xemeneia de ventilació amb blocs de morter de ciment, amb un conducte 
principal i un de tipus secundari, col·locats amb morter mixt 1:2:10, elaborat a 
l'obra amb formigonera de 165 l, inclosos l'aspirador estàtic i la reixeta

  

 
 Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal

Cuina PB 1,00 8,00     8,000   

Bany PB 1,00 7,00     7,000   

       15,000 15,000

Total m  ......: 15,000 33,74 506,10

3.15 M Subministrament i muntatge de xemeneia de recorregut vertical per a 
evacuació de fums o gasos a l'exterior, formada per tub metàl·lic de paret 
simple de 150 mm de diàmetre i 0,5 mm d'espessor d'acer inoxidable. Fins i 
tot p/p de material de fixació de la xemeneia als conductes d'evacuació i 
brides per a fixació als paraments. Totalment muntada, connexionada i 
provada segons NTE-ISH. 
Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, 
inclús càrrega i descàrrega dels camions. Replanteig i traçat del conducte. 
Presentació de tubs i peces especials. Marcat de la situació de les brides. 
Fixació de les brides. Muntatge del conjunt mitjançant brides i peces d'unió. 
Fixació de la xemeneia al conducte d'evacuació. Protecció del conjunt davant 
a cops i mal ús. Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes a 
abocador. 

  

Total m  ......: 3,000 18,77 56,31

3.16 U Substitució de barret de xemeneia de peces prefabricades de formigó, inclou 
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport a l'abocador 

  

Total u  ......: 3,000 88,91 266,73

Total pressupost parcial nº 3 COBERTA : 15.343,89
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Pressupost parcial nº 4 RAM DE PALETA I SANEJAMENT 

Nº Ud Descripció Amidament Preu Import

4.1 M3 Paret estructural de maó ceràmic calat de 14 cm, amb maó de 29x14x10 cm i 
una resistència a compressió de 150 kp/cm2, per a revestir, col.locat amb 
morter de ciment 1:4 (M-80), elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l 

  

 Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal

PB 1,00 5,70 0,15 3,04   2,599   

P1 1,00 5,70 0,15 2,60   2,223   

       4,822 4,822

Total m3  ......: 4,822 236,67 1.141,22

4.2 M2 Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 29x14x10 cm, per a 
revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 
de 165 l 

  

 Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal

PB 1,00 15,35  3,04   46,664   

P1 1,00 2,50  2,60   6,500   

       53,164 53,164

Total m2  ......: 53,164 20,83 1.107,41

4.3 M2 Envà recolzat divisori de 5 cm de gruix, de supermaó de 500x250x50 mm, LD, 
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col.locat amb 
morter ciment 1:4 

  

 Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal

PB 1,00 15,50  3,04   47,120   

P1 1,00 34,10  2,60   88,660   

P2 1,00 3,43  3,00   10,290   

 1,00 8,30  3,80   31,540   

       177,610 177,610

Total m2  ......: 177,610 13,20 2.344,45

4.5 M Formació d'esglaó amb totxana de 29x14x10 cm, col·locada amb morter mixt 
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l 

  

 Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal

PB-P1 19,00 1,00     19,000   

P1-P2 16,00 1,00     16,000   

       35,000 35,000

Total m  ......: 35,000 13,61 476,35
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4.6 M Desguàs d'aparell sanitari de tub de PVC, sèrie C de D 50 mm, fins a baixant, 

caixa o clavegueró 
  

Total m  ......: 16,000 14,63 234,08

4.7 M Subministrament e instal·lació de col·lector suspès de xarxa horitzontal, de 
polipropilè (UNE-EN 1451-1) de 125 mm de diàmetre i 3,1 mm d'espessor, amb 
sistema d'unió a pressió per junta elàstica, fixat a sostres o murs mitjançant 
brides d'acer galvanitzat, per a l'evacuació d'aigües residuals (a baixa i alta 
temperatura) i/o pluvials en l'interior de l'estructura dels edificis. Fins i tot p/p 
de contratub en passos de murs i el seu reblert amb massilla elàstica, 
registres, maniguets de dilatació, empelts i peces especials de derivació i 
empalmament. Totalment muntat, connexionat i provat. Sense incloure ajudes 
de paleta. 
Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, 
inclús càrrega i descàrrega dels camions. Replanteig i traçat del col·lector. 
Presentació en sec de tubs i peces especials. Marcat de la situació de les 
brides. Fixació de les brides. Protecció del conjunt davant a cops i mal ús. 
Muntatge de la instal·lació començant per l'extrem de capçalera. Neteja de la 
zona a unir, col.locació de la junta de goma i connexió de les peces Muntatge, 
instal·lació i comprovació. Proves de servei. Eliminació de restes, neteja final 
i retirada de runes a abocador. 

  

 Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal

sanejament 1,00 17,91     17,910   

       17,910 17,910

Total m  ......: 17,910 6,99 125,19

4.8 M Baixant de tub de PVC, de paret massissa, àrea d'aplicació B de D=110 mm, 
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides 

  

 Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal

sanejament 2,00 7,00     14,000   

 2,00 4,00     8,000   

       22,000 22,000

Total m  ......: 22,000 6,50 143,00

4.9 Ut Subministrament e instal·lació interior d'evacuació per cuina amb dotació 
per: aigüera, presa i aixeta de pas per rentavaixelles, realitzada amb 
canonada de polipropilè (UNE-EN 1451-1) per la xarxa de desguàs que 
connecten l'evacuació dels aparells sanitaris amb la baixant, amb els 
diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús p/p de derivacions 
individuals, connexions, accessoris i elements de subjecció. Totalment 
muntada, connexionada i provada. Sense incloure ajudes de paleta. 
Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, 
inclús càrrega i descàrrega dels camions. Replanteig. Presentació de tubs i 
peces especials. Correccions de forma. Acoblaments. Fixacions. Proves de 
servei. Protecció davant a cops. 

  

Total Ut  ......: 2,000 51,62 103,24
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4.10 Ut Subministrament e instal·lació interior d'evacuació per bany amb dotació per: 

wàter, lavabo senzill, dutxa, realitzada amb canonada de polipropilè (UNE-EN 
1451-1) per la xarxa de desguàs que connecten l'evacuació dels aparells 
sanitaris amb la baixant, amb els diàmetres necessaris per cada punt de 
servei. Inclús p/p de derivacions individuals, connexions, accessoris i 
elements de subjecció. Totalment muntada, connexionada i provada. Sense 
incloure ajudes de paleta. 
Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, 
inclús càrrega i descàrrega dels camions. Replanteig. Presentació de tubs i 
peces especials. Correccions de forma. Acoblaments. Fixacions. Proves de 
servei. Protecció davant a cops. 

  

Total Ut  ......: 7,000 86,03 602,21

4.11 M Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 1/2´´, segons la norma 
DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau de dificultat alt i col.locat 
superficialment 

  

 Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal

Coberta inclinada 2,00   9,00   18,000   

Coberta plana 1,00   7,00   7,000   

       25,000 25,000

Total m  ......: 25,000 14,24 356,00

4.12 U Pericó sifònic per a tapa registrable, de 60x90 cm i 60 cm de fondària, amb 
paret de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, 
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment 

  

Total u  ......: 1,000 184,75 184,75

Total pressupost parcial nº 4 RAM DE PALETA I SANEJAMENT : 6.817,90
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Pressupost parcial nº 5 REVESTIMENTS 

Nº Ud Descripció Amidament Preu Import

5.1 M2 Falso techo realizado con lamas de madera de pino machiembradas, de 
100x12mm de sección, claveteadas sobre rastreles de madera de pino de 
60x30mm y colgadas del techo con perfiles de acero galvanizado, incluso p.p. 
de lijado y dos manos de barniz de poliuretano, completamente terminado. 

  

 Uts. Llargada Amplada Alça
da

  Parcia
l

Subtotal

Bany habitatge A 1,00 1,70 1,25    2,125   

Bany dormitori 5 1,00 3,25 1,90    6,175   

       8,300 8,300

Total M2  ......: 8,300 71,37 592,37

5.3 M2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a 
màxim, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF 

  

 Uts. Llargada Amplada Alça
da

  Parcia
l

Subtotal

PB       
Habitatge A       
Cuina-menjador 1,00 4,30  3,04   13,07

2
  

 2,00 4,50  3,04   27,36
0

  

Bany 1,00 6,00  1,50   9,000   

Dor.1 1,00 4,30  3,04   13,07
2

  

 1,00 2,80  3,04   8,512   

Dor.2 1,00 4,30  3,04   13,07
2

  

 1,00 2,80  3,04   8,512   

Pas 2,00 3,10  3,04   18,84
8

  

 1,00 1,10  3,04   3,344   

Habitatge B       
Rebedor 1,00 4,30  3,04   13,07

2
  

 1,00 5,70  3,04   17,32
8

  

 1,00 0,90  3,04   2,736   

Dor.1 1,00 4,40  3,04   13,37
6

  

 1,00 4,00  3,04   12,16
0

  

Bany 1,00 3,50  1,50   5,250   

P1       
Dor.2 1,00 3,75  2,60   9,750   

 1,00 3,30  2,60   8,580   

Bany 1,00 5,90  1,10   6,490   

Dor.3 1,00 4,40  2,60   11,44
0

  

 2,00 3,50  2,60   18,20
0

  

 1,00 1,35  2,60   3,510   
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Bany 1,00 4,20  1,10   4,620   

Dor.4 1,00 4,45  2,60   11,57
0

  

 2,00 3,50  2,60   18,20
0

  

 1,00 1,30  2,60   3,380   

Bany 1,00 4,20  1,10   4,620   

Dor.5 1,00 5,70  2,60   14,82
0

  

 1,00 2,00  2,60   5,200   

 1,00 3,30  2,60   8,580   

Bany 1,00 4,30  1,10   4,730   

Pas 2,00 1,00  2,60   5,200   

 1,00 8,80  2,60   22,88
0

  

 1,00 3,60 0,50 2,60   4,680   

P2    
Cuina-menjador 1,00 8,50  3,50   29,75

0
  

Bany 4,00 1,15  1,50   6,900   

 1,00 2,80  1,50   4,200   

       386,0
14

386,014

Total m2  ......: 386,014 10,38 4.006,83

5.4 M2 Enguixat reglejat sobre parament inclinat, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, 
amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF 

  

 Uts. Llargada Amplada Alça
da

  Parcia
l

Subtotal

escales 1,00 4,35 1,00    4,350   

       4,350 4,350

Total m2  ......: 4,350 12,51 54,42

5.5 M2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a 
màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra, amb formigonera de 165 
l,deixat de regle

  

 Uts. Llargada Amplada Alça
da

  Parcial Subtotal

PB    
Habitatge A    
Cuina 1,00 4,30  2,00   8,600   

bany 4,00 1,25  3,04   15,200   

 1,00 3,20  3,04   9,728   

Habitatge B    
bany 1,00 1,50  3,04   4,560   

 1,00 4,40  3,04   13,376   

P1    
Bany 2 1,00 3,70  2,60   9,620   

 1,00 2,25  2,60   5,850   

Bany 3 1,00 1,25  2,60   3,250   
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 2,00 2,40  2,60   12,480   

Bany 4 1,00 1,25  2,60   3,250   

 2,00 2,40  2,60   12,480   

Bany 5 1,00 2,00  2,60   5,200   

 1,00 3,30  2,60   8,580   

P2         

Cuina 1,00 2,60  3,00   7,800   

 1,00 2,80  2,50   7,000   

Bany 4,00 1,15  2,80   12,880   

 1,00 2,80  2,80   7,840   

       147,694 147,694

Total m2  ......: 147,694 15,55 2.296,64

5.6 M2 Enrajolat de parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb 
rajola de ceràmica esmaltada brillant tipus 2, de 16 a 25 peces/m2, col.locades 
amb morter adhesiu 

  

 Uts. Llargada Amplada Alça
da

  Parcial Subtotal

PB       
Habitatge A       
Cuina 1,00 4,30  1,00   4,300   

bany 1,00 3,80  3,04   11,552   

 1,00 8,55  1,50   12,825   

Habitatge B       
bany 1,00 3,00  3,04   9,120   

 1,00 8,50  1,50   12,750   

P1       
Bany 2 1,00 3,70  2,60   9,620   

 1,00 8,20  1,50   12,300   

Bany 3 1,00 2,60  2,60   6,760   

 1,00 4,40  1,50   6,600   

Bany 4 1,00 2,60  2,60   6,760   

 1,00 4,40  1,50   6,600   

Bany 5 1,00 3,50  2,60   9,100   

 1,00 4,30  1,50   6,450   

P2       
Cuina 1,00 2,60  1,00   2,600   

 1,00 2,80  1,00   2,800   

Bany 4,00 1,15  1,50   6,900   

 1,00 2,80  1,50   4,200   

       131,237 131,237

Total m2  ......: 131,237 21,76 2.855,72
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5.7 M Escopidor de 29 cm d'amplària, amb rajola ceràmica vidriada tipus 1, amb 
trencaaigües, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb 
formigonera de 165 l 

  

 Uts. Llargada Amplada Alça
da

  Parcial Subtotal

PB 3,00 1,25     3,750   

 2,00 1,00     2,000   

 1,00 2,00     2,000   

P1 4,00 1,25     5,000   

 3,00 1,00     3,000   

P2 5,00 1,25     6,250   

       22,000 22,000

Total m  ......: 22,000 21,54 473,88

5.9 M2 Rejuntat de parets de maçoneria de pedra i aparell irregular, amb morter de 
ciment cem II/A-P 32,5 R de dosificació M-160A (1/3), abans s'hauran eliminats 
les juntes antigues en una profunditat suficient per que les noves juntes a 
realitzar quedin garantides, a més a més es netejarà amb aire a pressió, junts 
verticals i horitzontals. 

  

 Uts. Llargada Amplada Alça
da

  Parcial Subtotal

Façana nord 2,00 6,50  5,20   67,600   

Façana oest 2,00 15,77  5,00   157,700   

Façana sud 2,00 4,10  6,55   53,710   

Mitjera 1,00 17,30  6,00   103,800   

       382,810 382,810

Total M2  ......: 382,810 22,20 8.498,38

5.12 Kg Pintura ignífuga de resinas de polimerización especiales RF-90.en bigues de 
ferro 

  

 Uts. Llargada Amplada Alça
da

  Parcial Subtotal

3 Kg/m2 29,90   3,00   89,700   

       89,700 89,700

Total Kg  ......: 89,700 0,34 30,50

5.13 M2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb 
una capa segelladora i dues d'acabat 

  

 Uts. Llargada Amplada Alça
da

  Parcial Subtotal

PB    
Habitatge A    
Cuina-menjador 1,00 4,30  3,04   13,072   

 2,00 4,50  3,04   27,360   

Dor.1 1,00 4,30  3,04   13,072   

 1,00 2,80  3,04   8,512   

Dor.2 1,00 4,30  3,04   13,072   

 1,00 2,80  3,04   8,512   

Pas 2,00 3,10  3,04   18,848   
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 1,00 1,10  3,04   3,344   

Habitatge B       
Rebedor 1,00 4,30  3,04   13,072   

 1,00 5,70  3,04   17,328   

 1,00 0,90  3,04   2,736   

Dor.1 1,00 4,40  3,04   13,376   

 1,00 4,00  3,04   12,160   

P1       
Dor.2 1,00 3,75  2,60 9,750   
 1,00 3,30  2,60 8,580   
Dor.3 1,00 4,40  2,60 11,440   
 2,00 3,50  2,60 18,200   
 1,00 1,35  2,60 3,510   
Dor.4 1,00 4,45  2,60 11,570   
 2,00 3,50  2,60 18,200   
 1,00 1,30  2,60 3,380   
Dor.5 1,00 5,70  2,60 14,820   
 1,00 2,00  2,60 5,200   
 1,00 3,30  2,60 8,580   
Pas 2,00 1,00  2,60 5,200   
 1,00 8,80  2,60 22,880   
 1,00 3,60 0,50 2,60 4,680   
P2      
Cuina-menjador 1,00 8,50  3,50 29,750   
       340,204 340,204

Total m2  ......: 340,204 3,56 1.211,13

Total pressupost parcial nº 5 REVESTIMENTS : 20.019,87
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Pressupost parcial nº 6 PAVIMENTS 

Nº Ud Descripció Amidament Preu Import

6.1 M2 Paviment de rajola de gres premsat esmaltat de forma rectangular, tipus 2, de 
15 peces/m2 com a màxim, col.locat a truc de maceta amb morter adhesiu 

  

 Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal

PB    
Habitatge A    
Cuina-menjador 19,04      19,040   

Bany 4,03      4,030   

Dor.1 12,01      12,010   

Dor.2 12,01      12,010   

Pas 3,41      3,410   

Habitatge B    
Rebedor 8,84      8,840   

Dor.1 15,53      15,530   

Bany 6,89      6,890   

P1    
Dor.2 12,66      12,660   

Bany 8,33      8,330   

Dor.3 12,51      12,510   

Bany 3,05      3,050   

Dor.4 12,66      12,660   

Bany 3,10      3,100   

Dor.5 14,86      14,860   

Bany 6,45      6,450   

Pas 9,98      9,980   

P2    
Sala-menjador-estar 58,96      58,960   

Aseo 3,29      3,290   

       227,610 227,610

Total m2  ......: 227,610 29,81 6.785,05

6.2 M Sòcol de rajola de gres premsat esmaltat, tipus 1, de 10 cm d'alçària, col·locat 
amb morter adhesiu 

  

 Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal

PB    
Habitatge A    
Cuina-menjador 12,80      12,800   

Bany 11,40      11,400   
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Dor.1 14,20      14,200   

Dor.2 14,20      14,200   

Pas 6,20      6,200   

Habitatge B      
Rebedor 8,40      8,400   

Dor.1 12,58      12,580   

Bany 12,10      12,100   

P1      
Dor.2 14,10      14,100   

Bany 11,90      11,900   

Dor.3 12,60      12,600   

Bany 7,30      7,300   

Dor.4 12,60      12,600   

Bany 7,30      7,300   

Dor.5 15,30      15,300   

Bany 10,50      10,500   

Pas 14,30      14,300   

P2      
Sala-menjador-estar 16,70      16,700   

Aseo 10,20      10,200   

.       224,680 224,680

Total m  ......: 224,680 5,11 1.148,11

6.3 M Esglaó de gres extruït esmaltat amb relleu antilliscant, de dues peces, frontal 
i estesa, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra 
amb formigonera de 165 l 

  

 Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal

PB-P1 19,00 1,00     19,000   

P1-P2 16,00 1,00     16,000   

       35,000 35,000

Total m  ......: 35,000 47,56 1.664,60

Total pressupost parcial nº 6 PAVIMENTS : 9.597,76
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Pressupost parcial nº 7 TANCAMENTS PRACTICABLES 

Nº Ud Descripció Amidament Preu Import

7.1 U Finestra de fusta de pi roig per a pintar, col.locada sobre l'obra, amb una fulla 
batent, per a un buit d'obra de 80x120 cm, de qualitat 3 i classe A0 segons 
resultats d'assaigs, amb bastiment de doella amb tapaboques amb galze per 
a guia 

  

Total u  ......: 5,000 108,14 540,70

7.2 U Finestra de fusta de pi roig per a pintar, col.locada sobre l'obra, amb dues 
fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 120x120 cm, classificació 
mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 
4A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de 
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment de doella amb 
tapaboques, caixa de persiana i guies 

  

Total u  ......: 12,000 170,26 2.043,12

7.3 M2 Fusteria interior envernissada, amb porta de fulles batents de fusta de roure, 
d'una llum de bastiment aproximada de 70x200 cm, amb bastiment de base 
d'envà per a porta de fusta, folrat de bastiment, fulla batent i tapajunts de 
fusta. m2 de llum de bastiment 

  

 Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal

 14,00  0,80 2,10   23,520   

       23,520 23,520

Total m2  ......: 23,520 324,81 7.639,53

7.4 U Premarc d'envà per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar, 
per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària 

  

Total u  ......: 14,000 28,09 393,26

7.5 U Fulla batent per a porta d'entrada, de fusta per a pintar, de 45 mm de gruix, 
rebaixada amb plafons i de fusta massissa, de 100 cm d'amplària i de 200 cm 
d'alçària amb tarja lateral i superior de vidre fixe 

  

Total u  ......: 3,000 300,16 900,48

7.6 Ut Subministrament i col·locació de porta d'entrada a l'habitatge de 203x200x4 
cm, fulla de tauler aglomerat directe, acabada en cru per envernissar en obra, 
d'iroko, amb motllura recta; bastiment de base de pi 
 país de 200x40 mm; galzes de MDF rexapat d'iroko de 200x20 mm; tapajunts 
de MDF rexapat d'iroko de 80x12 mm en ambdues cares. Inclús ferraments de 
penjar, tanca i maneta sobre escut llarg d'acer inoxidable Marí AISI 316L, 
sèrie bàsica. Ajustament de la fulla, fixació dels ferraments i ajustament final. 
Totalment muntada. 
Muntatge: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. 
Condicions prèvies del suport: Abans d'iniciar-se les activitats corresponents 
al procés d'execució, es realitzaran les següents comprovacions: Es 
comprovarà que les dimensions del buit i del cèrcol, així com el sentit 
d'obertura es corresponen amb els de Projecte. 
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. 
Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris. 
Condicions d'acabament: Enumeració de les condicions que ha de quedar la 
unitat d'obra per a poder prosseguir l'execució de la resta d'unitats: Solidesa 
del conjunt. Aplomat i ajustament de les fulles. 
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació 
gràfica de Projecte. 

  

Total Ut  ......: 1,000 518,25 518,25
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7.7 Ut Subministrament i col·locació de porta de pas corredisssa, cega, d'una fulla 

de 203x72,5x3,5 cm, llisa de tauler aglomerat, per envernissar, de mukaly; 
bastiment de base de pi país de 120x40 mm; galzes de MDF rexapat de 
mukaly de 120x20 mm; tapajunts de MDF rexapat de mukaly de 90x12 mm en 
ambdues cares. Inclús ferraments de penjar, tanca i maneta sobre escut llarg 
de llautó or brillo, sèrie mitja. Ajustament de la fulla, fixació dels ferraments i 
ajustament final. Totalment muntada. 
Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, 
inclús càrrega i descàrrega dels camions. Col·locació dels ferraments de 
penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació dels ferraments de tancament. 
Col·locació d'accessoris. Protecció de la fusteria davant a cops, esquitxades, 
etc. Eliminació de restes, neteja final i retirada de restes a abocador. 

  

Total Ut  ......: 2,000 241,65 483,30

Total pressupost parcial nº 7 TANCAMENTS PRACTICABLES : 12.518,64
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Pressupost parcial nº 8 INSTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT 

Ud Descripció Amidament Preu Import

U Instal.lació elèctrica interior d'un pis de 70 m2 amb grau d'electrificació bàsic 
i 5 circuits 

  

Total u  ......: 1,000 2.382,36 2.382,36

U Instal.lació elèctrica interior d'un pis de 130 m2 amb grau d'electrificació 
elevat 

  

Total u  ......: 1,000 4.588,29 4.588,29

U Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada incandescència de 120 
fins a 175 lúmens, de 2 h d'autonomia, com a màxim, muntada 
superficialment a la paret 

  

Total u  ......: 2,000 62,27 124,54

Total pressupost parcial nº 8 INSTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT : 7.095,19
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Pressupost parcial nº 9 INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA I SANITARIS 

Nº Ud Descripció Amidament Preu Import

9.1 U Acumulador-bescanviador per a aigua calenta sanitària de 300 l de capacitat, 
amb cubeta d'acer inoxidable i aïllament de poliuretà, col.locat en posició 
vertical amb fixacions murals i connectat 

  

Total u  ......: 1,000 1.010,28 1.010,28

9.2 U Dipòsit prismàtic amb tapa, de polièster reforçat, de 500 l de capacitat, 
col.locat amb suports murals 

  

Total u  ......: 1,000 217,09 217,09

9.3 U Instal.lació de lampisteria interior d'un pis de 130 m2 de superfície   

Total u  ......: 1,000 2.242,10 2.242,10

9.4 U Inodor de porcellana vitrificada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, 
cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color 
blanc, tipus 2, col.locat amb fixacions murals i connectat a la xarxa 
d'evacuació 

  

Total u  ......: 7,000 261,77 1.832,39

9.5 U Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, amb 
instal.lació muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó 
cromat, tipus 2, amb entrada de 1/2' 

  

Total u  ......: 7,000 17,03 119,21

9.6 U Lavabo de porcellana vitrificada, bona qualitat, d'amplària de 45 a 60 cm, de 
color blanc, tipus 2, col.locat amb suports murals 

  

Total u  ......: 4,000 131,22 524,88

9.7 U Lavabo de gres esmaltat brillant, col.lectiu, d'amplària 110 cm, de color blanc, 
tipus 2, col.locat amb suports murals 

  

Total u  ......: 3,000 412,18 1.236,54

9.8 U Plat de dutxa rectangular de resines, de 1200x900 mm, de color blanc, preu 
superior, encastat al paviment 

  

Total u  ......: 6,000 605,39 3.632,34

9.10 U Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o 
aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets 

  

Total u  ......: 10,000 62,79 627,90

9.11 U Dutxa de telèfon d'aspersió regulable, roscada a tub flexible, sintètica, tipus 2   

Total u  ......: 6,000 51,50 309,00

9.12 U Tub flexible per a dutxa de telèfon amb dues unions roscades de 1/2', 
d'alumini anoditzat, tipus 2 

  

Total u  ......: 6,000 9,05 54,30

9.13 U Bateria transfusora mescladora per a banyera/dutxa, mural, encastada, de 
llautó cromat, tipus 2, amb dues entrades de 1/2' i dues sortides, de 3/4' per a 
banyera i de 1/2' per a dutxa 

  

Total u  ......: 6,000 270,84 1.625,04
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9.14 U Suport regulable sobre barra lliscant per a dutxa de telèfon, mural, muntat 
superficialment, de llautó cromat, tipus 2 

  

Total u  ......: 6,000 42,03 252,18

9.15 U Aigüera de gres esmaltat brillant amb dues piques, de 70 a 80 cm de llargària, 
de color blanc i <=50 cm d'amplària, tipus 2, encastada a un taulell de cuina 

  

Total u  ......: 2,000 133,53 267,06

9.16 U Aixeta mescladora per a aigüera, amb instal.lació muntada superficialment , 
de llautó cromat, tipus 2, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de 
maniguets

  

Total u  ......: 2,000 74,68 149,36

Total pressupost parcial nº 9 INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA I SANITARIS : 14.099,67
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Pressupost parcial nº 10 INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ 

Nº Ud Descripció Amidament Preu Import

10.1 Ut Subministrament i instal·lació de captador solar tèrmic complet, partit, per a 
instal·lació individual, per a col·locació sobre teulada, format per: quatre 
panells de 4640x1930x90 mm en conjunt, superfície útil total 8,08 m², 
rendiment òptic: 0,819 i coeficient de pèrdues primari 4,227 W/m²K, segons 
UNE-EN 12975-2; superfície absorbent i conductes de coure; coberta 
protectora de cristall de 4 mm d'espessor; dipòsit de 500 l, amb un serpentí; 
grup de bombament individual amb vas d'expansió de 25 l i vas pre-expansió; 
centraleta solar tèrmica programable; kit de muntatge per quatre panells 
sobre teulada; doble te sonda-purgador i purgador automàtic d'aire; inclús 
líquid de reblert per a captador solar tèrmic. Totalment muntat, connexionat i 
provat 
Condicions prèvies del suport: Abans d'iniciar-se les activitats corresponents 
al procés d'execució, es realitzaran les següents comprovacions: Es 
comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la 
zona d'ubicació està completament terminada. 
Inclou: Col·locació i fixació del captador. Realització de les connexions 
hidràuliques. 
Condicions d'acabament: Enumeració de les condicions que ha de quedar la 
unitat d'obra per a poder prosseguir l'execució de la resta d'unitats: La fixació 
al parament serà adequada. La orientació serà òptima. 
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació 
gràfica de Projecte. 

  

Total Ut  ......: 1,000 5.173,70 5.173,70

10.2 U Convector elèctric monofàsic per a 230 V de tensió, de 1500 W de potència 
elèctrica, sense ventilador, muntat superficialment 

  

Total u  ......: 23,000 92,01 2.116,23

Total pressupost parcial nº 10 INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ : 7.289,93
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Pressupost parcial nº 11 EQUIPAMENTS 

Nº Ud Descripció Amidament Preu Import

11.1 M Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 
cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra 
amb tac d'acer, volandera i femella 

  

Total m  ......: 12,800 110,30 1.411,84

11.2 M2 Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de gruix, tipus 2, de 60 a 
99 cm de llargària, col.locat sobre suport mural i encastat al parament 

  

 Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal

cuina 1,00 5,50 0,60    3,300   

 1,00 6,30 0,60    3,780   

bany 3,00 2,00 0,60    3,600   

 2,00 0,90 0,60    1,080   

 2,00 1,10 0,60    1,320   

       13,080 13,080

Total m2  ......: 13,080 156,19 2.042,97

11.3 U Formació de forat sobre taulell de pedra natural granítica, amb el cantell 
interior polit, de forma circular o oval, per a encastar aparells sanitaris 

  

Total u  ......: 10,000 170,28 1.702,80

11.4 M Armaris alts per a cuines, qualitat mitjana   

Total m  ......: 6,500 148,39 964,54

11.5 M Armaris baixos per a cuines, qualitat mitjana   

Total m  ......: 9,000 211,55 1.903,95

11.6 U Campana extractora de fums   

Total U  ......: 2,000 1.000,00 2.000,00

11.7 U Cremadors elèctrics de 4 focs (Vitroceràmica)   

Total u  ......: 2,000 365,63 731,26

11.8 U Forn elèctric   

Total u  ......: 2,000 511,00 1.022,00

11.9 U Rentaplats elèctric   

Total u  ......: 2,000 901,52 1.803,04

11.10 U Nevera elèctrica   

Total u  ......: 2,000 415,50 831,00

11.11 U Microones elèctric   

Total u  ......: 2,000 270,45 540,90

11.12 Pa Partida alçada per a mobiliari, llits, taula, cadires, armaris mesites, 
equipament cuina i roba per la casa, etc....

  

Total PA  ......: 1,000 2.500,00 2.500,00
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11.13 U Lavadora elèctrica   

Total u  ......: 2,000 420,00 840,00

Total pressupost parcial nº 11 EQUIPAMENTS : 18.294,30
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 Projecte: Rehabil.per crear un Alojament Rural Independent C. Canvis,17 de BOT 
 Capítol Import

 1 TREBALL PREVIS, ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES . 34.898,34
 2 CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURA . 35.811,81
 3 COBERTA . 15.343,89
 4 RAM DE PALETA I SANEJAMENT . 6.817,90
 5 REVESTIMENTS . 20.019,87
 6 PAVIMENTS . 9.597,76
 7 TANCAMENTS PRACTICABLES . 12.518,64
 8 INSTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT . 7.095,19
 9 INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA I SANITARIS . 14.099,67
 10 INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ . 7.289,93
 11 EQUIPAMENTS . 18.294,30
 Pressupost d'execució material 181.787,30
 13% de despeses generals 23.632,35
 6% de benefici industrial 10.907,24
 3% Seguretat i salut 5.453,62
 Suma 221.780,51
 18% IVA 39.920,49
 Pressupost d'execució per contracta 261.701,00
     
 Puja el pressupost d'execució per contracta a una quantitat de DOS-CENTS SEIXANTA-
UN MIL SET-CENTS UN EUROS. 
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5- CONCLUSIONS / RECOMANANCIONS 
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Començarem fent referència a la diagnosi de la bodega: 
 
Pren gran importància el recull d’informació prèvia a l’estudi de l’edifici, ja que ens permet 
entendre millor el funcionament estructural i l’activitat de la bodega. També l’entorn en què 
es troba, ja que, tot i que la diagnosi es realitza a la construcció, aquesta està lligada a 
l’entorn que l’envolta, i que ens ajuda a entendre millor el tipus de lesions i vida que s’hi du a 
terme. 
 
Un cop realitzat el recull d’informació prèvia, cal realitzar un reconeixement profund de 
l’edifici per trobar tots els símptomes que presenta. Qualsevol anomalia cal ser estudiada, 
per poder descartar-la o no de possibles lesions. 
 
Tot símptoma observat implica el seu estudi per determinar-ne les causes i la gravetat 
d’aquest, ja que pot comportar una lesió que afecti a nivell de seguretat estructural, 
provocant el final de la vida de l’edifici (enderroc). 
 
Sempre s’ha d’analitzar estructuralment l’edifici, encara que aquesta no hi presenti lesions. 
Degut al nou ús que se li pretén donar a l’edifici, aquest rebrà noves sol·licitacions 
provocades per les noves càrregues i podria ser que l’element estructural no suportés els 
nous esforços. 
 
Tot edifici ha de complir els paràmetres següents: SEGURETAT, DURABILITAT, 
SALUBRITAT i ESTÈTICA. L’edifici actual no en compleix cap requisit, per aquest motiu s’ha 
arribat a la conclusió de l’enderroc parcial de l’edifici, sols conservant els murs de pedra per 
estar amb més bon estat i ser més fàcils de rehabilitar. 
 
Referint-nos a l’avantprojecte de rehabilitació i canvi d’ús: 
 
S’han aconseguit els paràmetres esmentats anteriorment: SEGURETAT, DURABILITAT, 
SALUBRITAT I ESTÈTICA. 
 
La seguretat i durabilitat s’han aconseguit amb diferents tipus d’intervenció: l’enderroc dels 
forjats que, per manca de resistència, representaven un perill pel seu ús; a conseqüència de 
les bigues afectades, majoritàriament per humitats i fongs; i el reforç d’aquelles zones, que 
tot i no presentar greus problemes de seguretat, es decideix dotar-les de major resistència, 
donant-les de un nou coeficient de seguretat més adequat a les noves necessitats d’ús, tots 
els murs de façana i mitgera. 
 
La salubritat, s’ha construït tota de nou, amb la nova normativa, molt més exigent, s’ha hagut 
de crear nous sistemes de ventilació per a les cuines i banys, així com garantir el corrent 
d’aire entre estances i entre l’interior i l’exterior, mitjançant airejadors col·locats en el 
bastiment de la fusteria. També s’ha aconseguit millorar-la amb la incorporació de les noves 
instal·lacions d’electricitat, fontaneria, calefacció i evacuació. 
 
Totes les accions dutes a terme en la rehabilitació de l’edifici són per tal de fer-lo habitable, 
s’han realitzat mantenint la composició estètica inicial del perímetre edificat. Tot i això, s’han 
volgut amagar totes les intervencions fetes amb estructura metàl·lica, dissimulant-les dins 
l’estètica amb fusta. 
 
La integració d’elements que ajudin a mantenir el medi ambient, com sistemes de captació 
solar per a producció d’ACS i la creació d’obertures en façana sud i oest, és una bona 
inversió ecològica i econòmica.  
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També s’han tingut present els criteris mediambientals durant la realització de l’obra, 
reciclant el màxim els materials d’enderrocs, com la reutilització de la pedra i les teules 
àrabs amb bon estat.  
 
Tenint en compte la superfície total de l’edifici (431,08 m2) i el cost total del Pressupost 
d’Execució Material (181.787,30 €) s’arriba a la conclusió que la realització total de la 
rehabilitació té repercussió econòmica d’execució material de 421.70 €/m2. 
 
S’ha de tenir en compte que en el Pressupost d’Execució Material, no inclouen les despeses 
generals d'empresa (del 13% al 17% per a obres oficials), el benefici industrial (6% per a 
obres oficials), ni el IVA. 
 
Aquest és un exemple de molts d’aquells edificis ja fora d’ús per al qual varen ser 
concebudes, però que no s’han de deixar perdre per acabar esdevenint ruïnes. Són edificis 
que tenen una vida més llarga que no pas el programa per al que es van construir 
inicialment, però que poden continuar fent servei amb altres finalitats si es fan les 
intervencions més adients, sempre i quan es conservi la identitat del propi edifici. Crec que 
aquest tipus d’edificis s’han de preservar com a testimonis de l’arquitectura tradicional 
potenciant-ne el seu manteniment i la seva rehabilitació. 
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ANNEX 1- MEMÒRIA DE CÀLCUL ESTRUCTURAL 
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1. ACCIONS A L’EDIFICACIÓ  
 

Accions adoptades al càlcul, ajustades al CTE DB SE 
 
Els valors que s’han aplicat són: 
 
A) Permanents (G) 

a. Pes propi 
b. Pretesat 
c. Accions del terreny 

 
B) Variables (Q) 

a. Sobrecàrrega d’ús 
b. Accions sobre baranes i divisòries 
c. Acció del vent 
d. Accions tèrmiques 
e. Càrrega de neu 

 
C) Accidentals (A) 

a. Sisme 
b. Incendi 
c. Impacte 
d. Altres accions accidentals per raó d’usos específics 

 
Tancaments 

Carga per m 3 de mur de maçoneria ( Arenisca) = 24 KN / m
3

 
 
Pes propi murs de façana nord (punt més desfavorable)  
  
 Altura de pedra màxima sobre llinda = 1,00 m 
   
 Altura x amplada x carga = 1 x 0,5 x 24 = 12 KN/ml 
 
Pes propi murs de façana sud  (punt més desfavorable)  
  
 Altura de pedra màxima sobre llinda = 1,23 m 
   
 Altura x amplada x carga = 1,23 x 0,5 x 24 = 14,76 KN/ml 
 
Pes propi murs de façana oest (punt més desfavorable)  
 
 Altura de pedra màxima sobre llinda = 4,20 m 
   
 Altura x amplada x carga = 4,2 x 0,5 x 24 = 50,40 KN/ml 

 
Sobrecarregues lineals 
 
Horitzontals en ampits ................................................ 100 Kg/ml 
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Acció del vent 
 
Qe = Qb * Ce * Cp = - 0,5 KN / m 2  
Qb = 0,5  KN / m 2  
Ce = 2,0 
Cp = 0,8 Cs = -0,5 
 
Acció tèrmica 
 
No s’ha tingut en compte a causa de les reduïdes dimensions de l’edifici. 
No existeixen elements continus de més de 40 m de longitud. 
 
Acció reològica 
 
No s’ha tingut en compte a causa de les reduïdes dimensions de l’edifici. 
 
Acció sísmica 
 
Segons NCE/St no cal tenir-la en compte. 

 
2. FONAMENTACIÓ 

 
Al no enderrocar l’edifici per complet hem de comprovar que la fonamentació existent 
suporta les noves carregues.  Per a realitzar els càlculs de comprovació agafarem l’ample 
del mur de la planta baixa com a referència d’ample de la fonaments, 65 cm en el cas més 
desfavorable i li sumarem 15 cm per cada lateral obtenint uns superfície de contacte de 95 
cm. 
 
Per calcular la fonamentació triarem el punt més desfavorable de la façana, a la part central 

de la façana oest, i comprovarem que la carrega no supera la tensió admissible  2.5 Kg/cm 2  
 
4-2.1 Càlculs de les accions 
 
A continuació es detallaran els diferents pesos que s’han aplicat en els càlculs estructurals 
del present projecte. Les normatives d’on s’han extret els valors són del CTE. 
 
Taules de pesos de diferents materials simples o compostos dels elements constructius 
considerats: 
 

Mur de pedra   24 kN/m³ 
. 
Fàbrica de maó : 

Maó foradat   12 kN/m³. 
Maó calat   15 kN/m³. 
Maó massís   18 kN/m³. 

 
Sostre de biguetes de fusta i revoltó  ceràmica 3 KN / m 2   
Pes envans ( 5cm)     0,75  KN / m 2  
Paviment gres 5 cm       0,95  KN / m 2  
Teula àrab         0,40  KN / m2 
Bigues fusta         0,022  KN / m 2  
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Solera de fusta        0,15  KN / m 2  
Aïllament tèrmic         0,02  KN / m 2  
onduline          0,10  KN / m 2  
Sobrecàrregues considerades: 
 

Sobrecàrregues total d’ús i envans    2,0 kN/m2 
Sobrecàrregues total d’ús i neu (manteniment)  1,0 kN/m2 

 
Coeficients de seguretat a aplicar a les accions: 
 

per a concàrregues    1.35 
per a sobrecàrregues  1.50 

 
1- Sostre de coberta inclinada sobre mur de pedra. 

 
Teula    ----------------------   1,35 x  0,40  KN / m2 
Bigues fusta   --------------  1,35 x 0,022  KN / m 2  
Solera de fusta   ----------    1,35 x 0,15  KN / m 2  
Aïllament   ------------------    1,35 x 0,02  KN / m 2  
onduline   -------------------   1,35 x 0,10  KN / m 2  
Sobrecarrega  d’us   -----      1,50 x 1    KN / m 2  
Sobrecarrega  neu   -----     1,50 x 1    KN / m 2  
TOTAL               3,93  KN / m 2  

 
Qlineal = Qtolal x 2,8m=    3,93  KN / m 2 x 2,8m =   11,00  KN / m 
 

2- Sostre planta baixa i primera sobre mur de pedra. 
 

Forjat    ----------------------    1,35 x 3,0    KN / m 2  
Pes envans   ---------------   1,35 x 0,75  KN / m 2  
Paviment gres 5 cm   ----   1,35 x 0,95  KN / m 2  
Sobrecarrega  d’us   -----      1,50 x 2,0   KN / m 2  
 TOTAL      9,35  KN / m 2  

 
Qlineal = Qtolal x 2,8m=    3,93  KN / m 2 x 2,8m =   26,17  KN / ml 
 

3- Mur de pedra de façana oest. 
 
Altura de pedra màxima  = 7,20 m 

   
 Altura x amplada x carga = 7,2 x 0,5 x 24 = 86,40 KN/ml 
 
  Majorat= 86,40 KN/ml x 1,35 = 116,64 KN/ml 
 
Per tant la càrrega total que arriba al terreny és de: 
 
Qtotal lineal = 11,00 + 26,17 + 116,64  = 153,81 KN/ml = 15381 kg/ml 
 
Tenim una superfície aproximada de contacte de: S= 100 cm x 85 cm = 8500 c m 2   
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Per tant: 
 
s = Q/S = 15381 / 8500 = 1,81 Kg/c m 2

 < 2.5 Kg/c m 2
  COMPLEIX 

 
3. BIGUETES DE FUSTA DELS FORJATS 
 

Per calcular les dimensions de les biguetes el que tenim en compte és la llum que tindran i el 
moment màxim ( KN/m ) en el cas més desfavorable. Un cop calculades aquestes dades 
entrem els valors a la taula “ Vordimensionierung, max. Spannweite = ein Feld, BS 11” del 
Annex 8 i obtenim: 

 
Dades del projecte: 

 
 Llum = 5,90 m 
 Moment lineal P.1 i P.2 = 9,35 KN / m 2 x 0,6 m = 5,61  KN / m 
 Moment lineal Coberta inclinada = 3,93 KN / m 2 x 0,6 m = 2,36  KN / m 
 
Planta primera i segona: 

 
Dimensions:  Base ---- 12 cm 
                      Altura --- 28 cm 
 

Coberta inclinada: 
 
Dimensions:  Base ---- 10 cm 
                      Altura --- 12 cm 
 

4. CALCUL ESTRUCTURAL DE LES JÀSSERES QUE SUPORTEN ELS   
      SOSTRES DE FUSTA 

 
Els sostres de  l’edifici seran d’obra nova, estaran  formats per  biguetes  de  fusta  
massisses,  separades  a  un  intereix  de  60  cm  sobre  les  que  recolzen  una estructura 
de revoltó ceràmic.  
  
Aquestes bigues de  fusta  recolzen  sobre els murs de pedra perpendiculars a façana 
principal (oest) i mitgera o a unes jàsseres metàl·liques HEB calculades a continuació (Punt 
4-5). 
 
Càlculs de les carregues dels sostres 
 

1- Sostre de coberta inclinada. 
 

Teula    ----------------------   0,40  KN / m2 
Bigues fusta   -------------- 0,022  KN / m 2  
Solera de fusta   ----------   0,15  KN / m 2  
Aïllament   ------------------   0,02  KN / m 2  
onduline   -------------------   0,10  KN / m 2  
Sobrecarrega  d’us   -----      1    KN / m 2  
Sobrecarrega  neu   -----       1    KN / m 2  
 TOTAL             2,702  KN / m 2  
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2- Sostre planta baixa, primera. 
 

Forjat    ----------------------     3    KN / m 2  
Pes envans   ---------------  0,75  KN / m 2  
Paviment gres 5 cm   ----  0,95  KN / m 2  
Sobrecarrega  d’us   -----     2    KN / m 2  
Sobrecarrega  neu   -----      1   KN / m 2  
 TOTAL     7,70 KN / m 2  

 
Procediment de càlcul 
 
El perfil metàl·lic necessari per a jàsseres que suportin els forjats i la teulada inclinada 
sotmeses a flexió amb una càrrega repartida s’ha determinat amb un els càlculs de descens 
de càrregues que  influencia  a  la biga  i  es  calcula  el  perfil metàl·lic  necessari  tenint  en  
compte  la  càrrega aplicada,  la  longitud de  la  llum, el  tipus d’acer,  la garantia d’aquest, 
el seu  límit elàstic, el mòdul  resistent, el  tipus de càrrega,  la  tensió de  treball  i  la  fletxa, 
entre altres. En el càlcul del perfil metàl·lic s’han tingut en compte les següents 
consideracions:  
  
   - Tipus d’acer: acer laminat en calent. Tipus IPN, HEB, IPE, ...  
    - Límit elàstic de l’acer: A-42 (se = 2600 kg/m2.)  
    - Llum de càlcul segons l’obertura.  
   - Càrregues: les exposades a l’apartat anterior.  
 
Les bigues s’han calculat considerant l’estructura com a isostàtica ja que el tipus de nus  
designat no és rígid.  
  
Per aquesta raó tindran les següents característiques:  
  
       -   Les bigues estan solament recolzades sobre els murs resistents.  
       -   El moment flector en els recolzaments és igual a zero.  
       -   Les bigues fonamentalment s’articulen sobre els murs que treballen pràcticament a  

compressió.  
  
Les reaccions i sol·licitacions resultants respondran al següent quadre:  
  

REACCIONS I SOL·LICITACIONS  FÓRMULA  
 

Reaccions       Ra = Rb = (Q+l)/2  

Moment flector màxim     Md= (Q*l^2)/8  

Esforços tallants      Qa = -Qb = (Q+l)/2  

  
Comprovació de peces  
  
Als perfils metàl·lics sotmesos a  flexió simple se’ls ha de comprovar com a objectiu  final els 
següents paràmetres:  
  
- La tensió de treball.  
- La fletxa màxima.  
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Comprovació de la fletxa màxima 
  
Per a calcular la fletxa abans s’ha d’introduir un valor imprescindible. Aquest valor és el que 
ens definirà la relació màxima entre la fletxa i la llum a la que pot estar sotmesa la peça 
metàl·lica i va en funció del tipus d’element.  
 
Els diferents valors que es poden utilitzar són els següents:  
  
- Biga o bigueta de coberta                          1/250  
- Biga de fins a 5 m de llum, biguetes de forjat sense suportar murs de fàbrica       1/300  
- Biga de més de 5 m de llum que no suporten murs de fàbrica            1/400  
- Bigues i biguetes de forjat que suporten murs de fàbrica.             1/500  
- Mènsules o voladissos amb la fletxa pressa des de l’extrem lliure          1/300 
 
Per als nostres casos tindrem dos fletxes màximes, una per a la sostre planta baixa i primera 
1/500 i una per jàssera de coberta inclinada 1/400.  
 
Per dimensionar les bigues calcularem el moment resistent a partir del seu moment flector, i 
la seva inèrcia i per últim comprovarem la fletxa màxima. 
 
Formules 

 
- Moment flector 

8
55'1 2lpmf ××

=  mf =  moment flector (KN·m) 

    P   = carga (KN/m) 
    L   =  longitud (m) 

- Moment resistent  
 

   →=
Wx
mfadmσ   

adm
mfWx

σ
=         

1γ
σσ radm =      1,11 =γ  

                  2750=rσ  
 
       admσ  =  tensió admissible 
        Wx    =  moment resistent (cm 3 )  
- Fletxa màxima: 

IE
lpf
××

××
=

384
5max

4

   P =   carga (KN/m) 

       L  =  longitud (m) 
     I   =  Inèrcia (cm 4 ) 
     E  =  Elasticitat (KN/cm) 
     f max = fletxa màxima (cm) 
- Inèrcia:  

max384
5 4

fE
lpIx

××
××

=   P   = carga (KN/m) 

      L   =  longitud (m) 
    I    =  Inèrcia (cm 4 ) 
    E   =  Elasticitat (KN/cm) 

f max = fletxa màxima (cm) 
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Càlcul 
 
1 - Càlcul moment flector  majorat de les biguetes de fusta més desfavorable, és a dir, amb 
més llum del forjat planta primera: 
 
 

( ) mKNmf ⋅=
×××

= 248,98
8

60,510,270,755'1 2

 

 
- Càlcul moment resistent e inèrcia de les jàsseres metàl·liques del forjat planta 

primera: 
 

→→=== prontuaricm
adm
mfWx 399,392

1,1
2750
98248

σ
      EHB-180  o  IPN-260 

 

cmf 12,1
500
560max ==  

 
( )

→→=
××
×××

= prontuaricmIx 4
4

79,16063
12,12100000384

61510,270,75
    EHB-280  o  IPN-360 

 
Triem EHB-280 i comprovem que la fletxa es menor o igual a 1 cm 
 

( ) correctecmf →=
××

×+××
= 58'0

192702100000384
56003,110,270,75max

4

 

 
Escollim EHB-280 pel forjat de la planta primera. 
 
2 -  Càlcul moment flector  majorat de les biguetes de fusta més desfavorable, és a dir, amb 
més llum del forjat planta segona: 
 
 

( ) mKNmf ⋅=
×××

= 65,190
8

60,5075,470,755'1 2

 

 
-  Càlcul moment resistent e inèrcia de les jàsseres metàl·liques del forjat planta 

primera: 
 

→→=== prontuaricm
adm
mfWx 36,762

1,1
2750

1906500
σ

      EHB-240  o  IPN-320 

 

cmf 12,1
500
560max ==  

 
( )

→→=
××
×××

= prontuaricmIx 4
4

31,17083
12,12100000384

615075,470,75
  EHB-280    

                                                                                                 o IPN-360                                               
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Triem EHB-280 i comprovem que la fletxa es menor o igual a 1 cm 

 
( ) incorrectecmf →=

××
×+××

= 13'1
192702100000384

56003,1075,470,75max
4

 

 
Provem EHB-300 
 

( ) correctecmf →=
××

×+××
= 88'0

251702100000384
56017,1075,470,75max

4

 

 
Escollim EHB-300 pel forjat de la planta segona. 
 
 
3 -  Càlcul moment flector  majorat que produeix la paret de sortida a la terrassa sobre la 
jàssera del forjat planta segona: 
 
Paret de ceràmica massissa  18 KN / m 3 ·0’3 m · 2’50 m = 13’50 KN / m 
 

( ) mKNmf ⋅=
××

= 03,82
8

60,550,1355'1 2

 

   
- Càlcul moment resistent e inèrcia de les biguetes metàl·liques del forjat planta 

primera: 
 

→→=== prontuaricm
adm
mfWx 312,328

1,1
2750
820300

σ
      EHB-180  o  IPN-240 

 

cmf 12,1
500
560max ==  

 
( )

→→=
××

××
= prontuaricmIx 4

4

7350
12,12100000384

56050,135
    EHB-220  o  IPN-280 

 
Triem EHB-220 i comprovem que la fletxa es menor o igual a 1 cm 
 

( ) incorrectecmf →=
××
×+×

= 07'1
80902100000384
56072,050,135max

4

 

 
Provem EHB-240 
 

( ) correctecmf →=
××
×+×

= 77'0
112602100000384

56083,050,135max
4

 

 
Escollim EHB-240 pel forjat de la planta segona sota paret terrassa. 
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4 - Càlcul moment flector  majorat de la jàssera a conseqüència de la coberta inclinada: 
 

( ) mKNmf ⋅=
×××

= 96,10
8

90,56,070,255'1 2

 

 
- Càlcul moment resistent e inèrcia de les jàsseres metàl·liques del forjat planta 

primera: 
 

→→=== prontuaricm
adm
mfWx 336,39

1,1
2750
98400

σ
      EHB-100  o  IPN-120 

 

cmf 48,1
400
590max ==  és divideix per 400 perquè no pot tenir envans sobre 

 
( )

→→=
××
×××

= prontuaricmIx 4
4

00,823
48,12100000384

590075,470,25
  EHB-120  o  IPN-160 

 
Triem IPN-160 i comprovem que la fletxa es menor o igual a 1 cm 
 

( ) correctecmf →=
××
×+×

= 15'0
9352100000384
59018,070,25max

4

 

 
 
Escollim IPN-160 pel forjat de la planta segona. 
 

5. CÀLCUL ESTRUCTURAL DE LLINDARS EN LES OBERTURES DELS  
      MURS DE FAÇANA 

 
En el projecte de reforma es proposen una sèrie de noves obertures realitzades en murs de 
pedra (en planta baixa i primera). I obertures de nova construcció en planta sota coberta. 
  
Per  aquest motiu  serà  necessari  realitzar  els  càlculs  estructurals  corresponents  per  
trobar  la  llinda adequada per suportar les càrregues a les que estarà sotmesa.  
  
Les  llindes  es  realitzaran  amb bigues de fusta, doblades o triplicades segons el cas, i una 
amb  perfil metàl·lic  laminat  tipus  HEB folrada de fusta  segons  els  càlculs estructurals 
proposats.  
  
Per simplificar els càlculs i donar una continuïtat estètica a l’edifici, calcularem el llinda mes 
desfavorable per planta i la resta seran iguals. D’aquesta manera donem molta importància 
a l’amplada de la paret fent que tots els llindars quedin estèticament iguals. 
 
Planta baixa   
 
Altura de pedra màxima  = 4,20 m 

   
 Altura x amplada x carga = 4,2 x 0,5 x 24 = 50,40 KN/ml 
 
  Majorat= 50,40 KN/ml x 1,35 = 116,64 KN/ml 
 
Pes propi murs de façana oest (punt més desfavorable) ..............  68,04 KN/ml 
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Altura de pedra màxima  = 1 m 

   
 Altura x amplada x carga = 1,0 x 0,5 x 24 = 12,00 KN/ml 
 
  Majorat= 12,00 KN/ml x 1,35 = 16,20 KN/ml 
 

Pes propi murs de façana nord (punt més desfavorable) ..............  16,20 KN/ml 
 
Altura de pedra màxima  = 1,25 m 

   
 Altura x amplada x carga = 1,25 x 0,5 x 24 = 15,00 KN/ml 
 
  Majorat= 15,00 KN/ml x 1,35 = 20,25 KN/ml 
 

Pes propi murs de façana sud  (punt més desfavorable) ..............  20,25 KN/ml 
 
Com podem observar per calcular els llindars de planta baixa el punt mes desfavorable de 
façana oest es molt superior a la resta de llindars. Per aquest motiu calcularem dos tipus de 
llindars diferents un metàl·lic per a l’habitació de la residencia A al tenir molta mes carrega 
que la resta (façana oest). I tots els altres amb tres bigues de fusta per ocupar tot el ample 
de la paret. 
 
El llindar metàl·lic es recobrirà amb llistons de fusta d’iguals mides i material que la resta de 
llindars de planta baixa, per tenir una estètica el més continua i agradable.  
 
Linda metàl·lic 
 
Per resoldre el càlcul utilitzarem el mateix procediment que les jàsseres metàl·liques explicat 
anteriorment. 
 
 Llum = 1,30 m 
 Moment lineal  = 68,04  KN / m 
 

( ) mKNmf ⋅=
××

= 28,22
8

30,104,6855'1 2

 

   
- Càlcul moment resistent e inèrcia de les biguetes metàl·liques del forjat planta 

primera: 
 

→→=== prontuaricm
adm
mfWx 312,89

1,1
2750
222800

σ
      EHB-100  o  IPN-160 

 

cmf 26,0
500
130max ==  

 
( )

→→=
××

××
= prontuaricmIx 4

4

75,151
26.02100000384

13028,225
    EHB-100  o  IPN-100 

 
Triem EHB-100 i comprovem que la fletxa es menor o igual a 1 cm 
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( ) correctecmf →=
××
×+×

= 09.0
4502100000384
13072,028,225max

4

 

 
 
Escollim EHB-100 per l’obertura de planta baixa de façana oest. Per ocupar tot l’ample del 
mur  al cobrir-la amb llistons doblarem la biga per seguir estèticament igual que la resta 
d’obertures. 
 
Resta de llindars planta baixa 
 
Per resoldre aquest llindars escollirem el que tingui pitjors condicions d’obertura i carga, i 
l’utilitzarem en tota la planta per estar a la banda de la seguretat. 
  
 Llum = 1,30 m 
 Moment lineal  = 20,25  KN / m (calculat anteriorment en aquest apartat) 
 
Per calcular les dimensions de les biguetes el que tenim en compte és la llum que tindran i el 
moment màxim majorat( KN/m ) en el cas més desfavorable. Un cop calculades aquestes 
dades entrem els valors a la taula “ Vordimensionierung, max. Spannweite = ein Feld, BS 
16” del Annex 6 i obtenim: 
 

 Dimensions:  Base ---- 14 cm 
                        Altura --- 28 cm 
 
Aguanta 8,35 KN / m, per tant utilitzarem 3 per obertura en total 25,05 KN / m. 
 

Planta primera 
   
Altura de pedra màxima  = 1,25 m 

   
 Altura x amplada x carga = 1,25 x 0,5 x 24 = 15,00 KN/ml 
 
  Majorat= 15,00 KN/ml x 1,35 = 20,25 KN/ml 
 

Pes propi murs de façana  (punt més desfavorable) ..............  20,25 KN/ml 
   
 Llum = 2,20 m (xamfrà) 
 Moment lineal  = 20,25  KN / m  
 
Un cop calculades aquestes dades entrem els valors a la taula “ Vordimensionierung, max. 
Spannweite = ein Feld, BS 16” del Annex 6 i obtenim: 

 
 Dimensions:  Base ---- 14 cm 
                        Altura --- 28 cm 
 
Aguanta 7,80 KN / m, per tant utilitzarem 3 per obertura en total 23,40 KN / m. 

 
Planta segona 
 
Altura de pedra màxima  = 1,25 m 

   
 Altura x amplada x carga = 1,25 x 0,3 x 24 = 9,00 KN/ml 
  
  Majorat= 9,00 KN/ml x 1,35 = 12,15 KN/ml 
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Pes propi murs de façana  (punt més desfavorable) ..............  12,15 KN/ml 

   
 Llum = 1,30 m  
 Moment lineal  = 12,15  KN / m  
 
Un cop calculades aquestes dades entrem els valors a la taula “ Vordimensionierung, max. 
Spannweite = ein Feld, BS 16” del Annex 6 i obtenim: 

 
 Dimensions:  Base ---- 14 cm 
                        Altura --- 28 cm 
 
Aguanta 8,35 KN / m, per tant utilitzarem 2 per obertura en total 16,70 KN / m. 

 
6. CÀLCUL ESTRUCTURAL DE LA LOSSA D’ESCALA 
 

Composició 
 
El conjunt de l’escala, inclòs el replà d’escala, està formada per una llosa de formigó armat 
de 18 cm de gruix birrecolzada, sobre la qual es construeixen els graons d’escala. 
 
L’amplada de la llosa és de 1.00m. amb una longitud de 4.00m com a màxim. 
 
La llosa d’escala es construirà amb formigó HA-25 N/mm2 i acer B500S. Es recolzarà en la 
mitgera existent de pedra i el les jàsseres metàl·liques HEB.   
 
Càlcul i dimensionat de la llosa d’escala 
 
Càlculs de càrregues 
 

Pes propi de la llosa HA  1.00 x 1 x 0.18 x 2500 Kg/m3  = 450 Kg/ml 
Paviment + esglaonat  1.00 x 180 Kg/m2    = 180 Kg/ml 
Sobrecàrrega d’ús  1.00 x 300 Kg/m2    = 300 Kg/ml 

TOTAL    = 930 Kg/ml 
      ≈9.30 kN/ml 

Càlcul de moments i tallants 
 

     q x l²        9.30 x 4.00 ² 
Mmax = ______ = ___________ = 18.60 m.kN 

       8        8 
    q x l        9.30 x 4.00 

Qmax = _____ = ___________ = 18.60 kN 
       2     2   
 
Armat de llosa 
 
Per el càlcul de l’armat de la llosa s’ha utilitzat la taula del Jiménez Montoya per a lloses de 
HA-25 i cantell 18cm amb els moments obtinguts sense majorar i obtenim les capacitats 
mecàniques d’acer necessàries. I amb aquestes entrant a les taules de l’acer, obtindrem els 
diàmetres de l’armat principal. L’armat transversal serà d’un 30% de la principal i la quantia 
mínima de l’armat a tracció serà d’un 1.8‰ (Art. 42.3.5 EHE). 
 
Amb  Mmax = 20.00 m.kN      A x fyd = 165 kN x 1.00m = 165.00 kN 
 

Armat : 5 Ø 10 = 170.70 kN 
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Armat mínim a tracció                     = 1.8‰ x(1000 x 180) = 324.00 kN 
 

Armat : 10 Ø 10 = 341.50 kN 
Armat : 7 Ø 12 = 344.20 kN 
 

Armat transversal           = 30% x 341.50 kN = 102.45 kN 
 

Armat : 5 Ø 8 = 109.30 kN 
 
Comprovació a tallant 
 
S’ha de realitzar la comprovació a tallant (Art 44.2.3. EHE) i aquesta es realitza a partir de 
l’esgotament de la resistència a compressió de l’ànima, o per esgotar-se la seva resistència 
a tracció. En conseqüència s’han de comprovar les expressions: 

 
Vrd ≤ Vu1 
Vrd ≤ Vu2 

On: 
Vrd  és l’esforç tallant efectiu. 
Vu1  és l’esforç tallant d’esgotament per compressió obliqua en l’ànima. 
Vu2  és l’esforç tallant d’esgotament per tracció en l’ànima. 

 
Comprovació de Vrd ≤ Vu1 
 
Vrd = 18.60 kN 

         25 
Vu1 = 0.30 x fcd x bo x d = 0.30 x____ x 1 x (180 – 25 – 5)= 750kN 

         1.5 
Per tant: 
 
Vrd ≤ Vu1  18.60 kN ≤ 750 kN  Compleix 
 
Comprovació de Vrd ≤ Vu2 
 

Vu2 = Vcu + Vsu 
On: 

Vcu  és la contribució del formigó a la resistència de l’esforç tallant. 
Vsu  és la contribució de l’armadura transversal de l’ànima a la resistència de 

l’esforç tallant. 
Si: 

Vcu = 0.10 x ξ x (100 x ρ1 x fck)1/3 x bo x d 
 
 
On: 

ρ1  és la quantia geomètrica de l’armadura longitudinal a tracció ancorada a una 
distancia igual o major que d a partir de la secció d’estudi. 

 
Aleshores si: 
 

ξ = 1+√ (200/d) = 1+√ (200/150) = 2.15 
ρ1= (A traccionada)/ (bo x d) = 785 / (1000 x 150) = 5.23 x 10-3 

 
A traccionada (10 Ø 10 )= 10 x (π x 0.5²) = 7.85 cm2 = 785 mm2 
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Vcu = 0.10 x 2.15 x (100 x (5.23 x 10-3) x 25)1/3 x 1000 x 150 = 75976.09 N ≈ 78.98 kN 
 
Per tant, com que el formigó sol, absorbeix de sobres el tallant de càlcul no continuem la 
comprovació: 
 
Vrd < Vcu  18.60 kN < 78.98 kN  Compleix 
 
Amb les dades obtingudes en el càlcul, armarem la llosa amb les següents armadures: 
  
Armat principal inferior 10 Ø 10 mm, per cuantía mínima 
Armat transversal, perpend. al principal 5 Ø 8 mm, per cada ml 
Armat per a ancoratges 10 Ø 10 mm 
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ANNEX 2- DIAGNOSI DE PATOLOGIES 
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En el transcurs de la visita a l’edificació s’han detectat diverses lesions les quals es poden 
agrupar en tres tipus diferenciats: lesions físiques, lesions mecàniques i lesions químiques.  
  
En  quan  a  les  lesions  mecàniques  les  podem  diferenciar  en  despreniments  (de  
arrebossats,  de plaquetes,  ...), deformacions (vinclament, flexió,  ...), esquerdes  i  fissures 
( en murs, revestiments,  ...)  i erosions (fregament, climatologia, accidental, ...)  
  
A  les  lesions  físiques  s’inclouen  les  humitats  (de  capil·laritat,  de  filtració,  de  
condensació  o accidental),  les erosions  (l’atmosfèrica per  la pluja, pel vent,...) o  la brutícia  
(per deposat o per  rentat diferencial)  
  
Per  últim  les  lesions  químiques,  que  fan  referència  a  les  eflorescències  (superficial  o  
intersticial), l’oxidació, corrosió ( immersió, secat diferencial, parell galvànic, ...), erosions i 
referides directament a la fusta,  els  organismes,  ja  siguin  factors  abiòtics  o  factors  
biòtics  animals  o  vegetals,  xilòfags  o  fongs respectivament.   
  
Per  aquest  motiu  s’ha  realitzat  un  aixecament  de  les  lesions  observades  d’elements  
estructurals horitzontals i verticals.  
  
En les estructures horitzontals s’inclouran també les estructures inclinades. 
 

1.1   Descripció i causa: 
 
En general, els tancaments exteriors es troben en  bon estat, únicament s’aprecien 
esquerdes formant arcs de descàrrega a sobre d’algunes obertures, així com també es 
veuen algunes zones amb despreniment del revestiment.   
 
Els tancaments de la façana, exposats a un ambient més humit, pràcticament al llarg de tota 
la façana apareixen humitats per capil·laritat, tant a les juntes com a la mur de maçoneria.  

 
Façana nord 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto 1: Façana nord 
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Patologies: 
 

- Esquerda vertical al mig de la façana en origen a la cantonada de la balconera 
enderrocada (part més dèbil) fins al terra, causada per l’assentament diferencial de la 
cantonada en la resta d’estructura i la debilitació al enderrocar la balconera. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 2: Esquerda 1 

 
- Esquerda obliqua a la cantonada de la balconada enderrocada (part oposada a 

l’anterior) fins a la cantonada superior de la porta, la causa mes probable és la mal 
execució en l’enderrocament de la balconada debilitant la zona,  per culpa d’aquest 
procediment més l’ajut de l’aigua a donat lloc a la esquerda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 3: Esquerda 2 
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- Taca d’humitat a la part central de la façana entre les dos balconeres en tota la vertical de 
l’edifici, la causa és el mal funcionament de l’aleró de la coberta que no funciona 
correctament i deixa caure l’aigua a traves de la façana.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto 4: Humitat 1 
 
 
 

Fatxada oest 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 5: Façana principal 
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Patologies: 
 

- Esquerda obliqua en origen al encontre de la coberta i el parament vertical fins a el 
terra, causada per l’assentament diferencial de la cantonada respecte a l’estructura 
restant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 6: Esquerda 3 
 
 
 

- Esquerda a la part superior de la finestra, causada per culpa del deteriorament del 
llinda o per la insuficient resistència del llindar que hi ha en l’actualitat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 7: Esquerda 4 
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- Humitat de capil·laritat al llarg de tota la façana, causada primerament per culpa de 

l’aigua de la pluja per en tot l’exterior de l’edifici. En planta baixa s’observen humitats 
produïdes per filtració directa del terreny en les parts de mur que queden soterrades. 
El celler es la zona mes afectada per aquest fenomen ja que el mur queda soterrat 
en la seva totalitat , produint-se així una marcada degradació del rejuntat de la 
maçoneria.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Foto 8: Humitat 2 
 
 

 
- Esquerda vertical on s’acaba la coberta i comença la barana de pedra de la terrassa, 

causada per la mal planificació d’unió. Al construir les dos parts de l’edificació en 
èpoques separades, essent posteriorment la part de la terrassa a la resta de l’edifici.   
No es va  lligar correctament els dos cossos. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 9: Esquerda 5 
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- Esquerda vertical en la barana de la terrassa, causada per el deteriorament i pèrdua 

de l’escopidor. On per aquets motiu la barana de pedra no te protecció contra els 
agents atmosfèrics, en especial l’aigua de pluja. 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 10: Esquerda 6 
 
 

- Esquerda vertical a la cantonada sud de la fatxada, causada primerament per 
l’assentament diferencial de la cantonada respecte l’estructura restant. En segon cas 
per la debilitació de la cantonada en l’enderroc de la gran obertura de la porta, feta 
posteriorment a la construcció de la façana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 11 i 12: Esquerda 7 
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Façana sud 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 13: Façana sud 
Patologies: 
 

- Esquerda horitzontal a l’altura de la coberta plana (terrassa), deguda a la diferencia 
de dilatació de la coberta plana respecte el parament vertical, en  crea una empenta 
horitzontal a la part superior de la façana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 14: Esquerda 8 
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- Esquerda vertical en origen a la part superior del baixant fins a la part del terra de la 

cantonada, causada per l’assentament diferencial de la cantonada respecte a 
l’estructura restant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 15: Esquerda 9 
 
 

- Esquerda vertical en origen a la part inferior del baixant fins al terra, causada per un 
fuga d’aigua del baixant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 16: Esquerda 10 
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- Humitat de capil·laritat al llarg de tota la façana, causada primerament per culpa de 
l’aigua de la pluja per en tot l’exterior de l’edifici. En planta baixa s’observen humitats 
produïdes per filtració directa del terreny en les parts de mur que queden soterrades. 
El celler es la zona mes afectada per aquest fenomen ja que el mur queda soterrat 
en la seva totalitat , produint-se així una marcada degradació del rejuntat de la 
maçoneria. Per últim al ser la part inferior de l’edifici és el lloc on va a parar mes 
humitat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 17: Humitat 3 

 
 

Planta baixa 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 18: Planta baixa 
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- Mal estat del sostre de la planta baixa, causat pel deteriorament de les bigues. Llums 
massa grans per a bigues de poc radi, filtracions d’aigua de pluja i de baixants, 
podriment de bigues, reacció química del l’àcid (orins dels conills) que hi havia a la 
postguerra en la part superior.   

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
       Foto 19: Deteriorament de bigues                                        Foto 20: excés de llums  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

Foto 21:Filtracions d’aigua                      Foto 22: Podriment de bigues 
 
 
 
 
 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 Foto 23 i 24: Reaccions químiques 
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Fotos 25,26,27 i 28: Reforç del sostre provisional 

 
- Separació de l’escala en l’envà, degut a la construcció en primer lloc de l’escala i 

desprès l’envà de tancament. Al no unir-les correctament al construir-les, a causa de 
les continues dilatacions al llarg dels anys, aparegut l’esquerda en tot el perímetre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 29: Esquerda 11 
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- Humitat de capil·laritat en tot el perímetre interior, degudes als mateixos als mateixos 

processos patològics que en les humitats de façana explicats anteriorment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 30: Humitat 4 

 
- Humitats accidentals per culpa de la ruptura de baixans de sanejament. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 31 i 32: Humitats accidentals 
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Planta primera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 33: Planta primera 
 

- Les lesions a coberta venen produïdes clarament per la filtració d’aigua de la pluja; 
també pel trencament d’algunes teules i d’altres de soltes faciliten aquet tipus de 
lesió. Degut a la important filtració que s’ha anat produint al llarg del temps, la major 
part de les bigues que sostenen la coberta tenen les cares laterals podrides o ja han 
arribat a l’estat de ruptura. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto 34, 35, 36 i 37: Mal estat coberta inclinada 
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Foto 38 i 39: Mal estat coberta inclinada 
 

- Esquerda en l’envà, causada per la sobrecàrrega de pes. L’estructura de biguetes 
van perpendiculars a la façana, carregant la paret mitgera i façana oest. A 
conseqüència del mal estat de la coberta i filtració de l’aigua, les biguetes s’han anat 
podrint guanyant fletxa, carregant d’aquesta manera els envans que no són calculats 
per aquestos esforços i produint l’esquerda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 40: Esquerda 12 
 

- Ruptura de la xemeneia, causada per les dilatacions al llarg del temps, humitats i 
falta de manteniment. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 41: Xemeneia 
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ANNEX 3- SUMINISTRAMENT D’AIGUA SANITÀRIA FREDA (IFF) 
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1- INTRODUCCIÓ 
 

Ens trobem davant d’una bodega  reconvertida en allotjament  rural, composta per planta 
baixa i dues plantes pis. 
 
L’edificació es divideix en la vivenda A i B. La vivenda A està composta de dos habitacions, 
un  bany i una cuina. En canvi la vivenda B de cinc habitacions amb bany privat, un wàter i 
una cuina. 
 
En planta baixa està dotada dos banys (lavabo, dutxa i wàter), cuina (encimera, 
rentavaixelles i rentadora). En planta primera està dotada per quatre  banys (lavabo, wàter i 
dutxa) i un wàter (lavabo i wàter) i cuina (encimera, rentavaixelles i rentadora), a la planta 
segona. 
 
L’alçada entre la planta baixa i la primera és de les plantes és de 3,04 m i de 2.60 m entre la 
planta primera i la segona. 
 
El caudal serà regular garantit per la companyia d’aigües proporcionant-nos un caudal de 
10.000 litres/hora a una pressió de 15 m.c.a. 
 
Tot seguit s’exposa l’esquema unifilar proposat. 
 
 
 
 

Gràfica 3.1- Esquema unifilar subministrament d’aigua 
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Les canonades que s’utilitzaran en la instal·lació de l’habitatge seran de parets llises i les 
vàlvules seran d’assentament paral·lel. 
 
Es tracta de dimensionar la instal·lació de fontaneria per a subministrar aigua freda i aigua 
calenta a tots els punts d’abastament. 
 
El dimensionat de les instal·lacions interiors que a continuació es detalla és la que 
proporciona la norma bàsica per a instal·lacions interiors de subministrament d’aigua. És una 
forma senzilla de calcular mitjançant taules per als diversos elements. 
 
Dimensionat d’instal·lació de fontaneria d’aigua freda (IFF) 
 
En la xarxa d’alimentació d’aigua potable requereixen unes exigències mínimes pel bon 
funcionament de la instal·lació. Per aquest motiu en el càlcul es consideraran els següents 
punts: 
 

- Necessitats d’aigua. Cabdals previsibles. 
- Cabdal suficient o insuficient. 
- Tipus de canonades a col·locar. 
- Longituds de les canonades. 
- Alçades de la col·locació d’aixetes. 
- Control de pressió. 

 
Necessitats d’aigua. Cabdals previsibles d’IFF 

 
Cabdals de la planta baixa: 
 
Cuina: 
 

Encimera ..................................................................... 0.20 litres/seg. 
Rentavaixelles ............................................................. 0.15 litres/seg. 
Rentadora ................................................................... 0.20 litres/seg. 

 
Bany (x2): 
 

WC ............................................................................... 0.10 litres/seg. 
Dutxa ............................................................................ 0.20 litres/seg. 
Lavabo ......................................................................... 0.10 litres/seg. 

 
Cabdals de la planta primera: 
 
Bany habitació (x4) 
 

WC ...................................................................... ......... 0.10 litres/seg. 
Lavabo .......................................................................... 0.10 litres/seg. 
Dutxa ............................................................................. 0.20 litres/seg. 

 
Cabdals de la planta segona: 
 
Cuina: 
 

Encimera ..................................................................... 0.20 litres/seg. 
Rentavaixelles ............................................................. 0.15 litres/seg. 
Rentadora ................................................................... 0.20 litres/seg. 
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Wàter 
 

WC ....................................................................................... 0.10 litres/seg. 
Lavabo ................................................................................. 0.10 litres/seg. 

 
TOTAL I.F.F =    3,90 litres/seg. 
 

Necessitats d’aigua. Cabdals previsibles d’ACS 
 
La  vivenda B més gran com a molt té 5 habitacions,  si  considerem  que  totes  5  estan  
utilitzant  l’ACS  en diferents llocs de la vivenda, obtenim que: (es considera la meitat del 
cabdal d’IFF)  
  
Cabdals de la planta baixa: 
 
Cuina: 
 

Encimera ..................................................................... 0.10 litres/seg. 
 
Bany (x2): 
 

Dutxa ............................................................................ 0.10 litres/seg. 
 
Cabdals de la planta primera: 
 
Bany habitació (x4) 
 

Dutxa ............................................................................. 0.10 litres/seg. 
 
Cabdals de la planta segona: 
 
Cuina: 
 

Encimera ..................................................................... 0.1 0 litres/seg. 
Aseo 
 

Lavabo ........................................................................ 0.50 litres/seg. 
 

TOTAL ACS =      0,85 litres/seg. 
 
Necessitats d’aigua. Cabdals previsibles totals. (IFF+ACS)  
  
El cabdal total de la vivenda serà de:  
  
Qtotal = QIFF + QACS = 3,90 litres/seg. + 0.85 litres/seg. = 4.75 litres/seg.  
  
K1= 1/(√ (n-1)).        On n= número d’aparells instal·lats.  
  
Per tant:  
  
K1= 1/(√ (n-1))= 1/(√ (26-1))= 0,20  
  
QTOTAL= QIFF+QACS*K1= 4.75 litres/seg * 0,20 = 0,95 litres/seg ≈ 3420 litres/hora  
  
Per tant tenim: CABDAL REGULAR SUFICIENT.  
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 Comprovació de la pressió  
  
A continuació es comprova la pressió de l’escomesa per veure si és suficient i adequada o si 
per altra banda s’haurà d’instal·lar un grup de pressió o bomba reductora.  
  
Pmin = H   
  
On:    Pmin    Pressió mínima necessària. (m.c.a)  

H    Alçada des de l’escomesa fins a l’últim punt a subministrar(m).  
Pac    Pressió d’escomesa (m.c.a)  

  
Aleshores:  
  
Pmin = 6.5  m.c.a  
  
Per tant:  
  
Pac > Pmin necessària  PRESSIÓ SUFICIENT 
  
Tipus de subministrament  
  
Amb els 0.86 litres/seg. Entrem a la taula 1.1 i obtenim que el tipus de subministrament és 
de tipus B.  
  
Tipus de subministrament  Caudal (litres/seg.)  

 
Subministrament    A  Q < 0.6  
Subministrament    B  0.6 ≤ Q < 1.0  
Subministrament    C  1.0 ≤ Q < 1.5  
Subministrament    D  1.5 ≤ Q < 2.  
Subministrament    E  2.0 ≤ Q < 3.0  

 
 Tipus de canonada i aixetes d’assentament  
 
Les canonades que s’han escollit per a  la  realització de  la  instal·lació de  fontaneria són 
de  tipus  llis, coure, i s’utilitzaran aixetes d’assentament paral·lel.  
  
Un cop determinat el tipus de subministrament, el tipus de canonades i el tipus de claus, a 
continuació es procedirà al dimensionat de la instal·lació.  
  

2-   DIMENSIONAT  
 
De l’escomesa  
  
L’escomesa és la canonada que transcorre des de la clau de presa, situada al 
subministrament  fins la clau de registre, situada a façana d’edifici o a l’interior de la caixa de 
comptadors.  
  
Es dimensiona segons el tipus de canonada (rugosa o llisa) i el tipus de subministrament (A, 
B, C, D o E).  
  
Per  a  la  instal·lació  de  l’edifici  s’utilitzarà  una  canonada  llisa  i  clau  amb  comporta   
d’assentament paral·lel per a la clau de registre.  
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Tub d’alimentació  
  
El tub d’alimentació el trobem des de la clau de registre fins a la vàlvula antiretorn.  
  
Es dimensiona segons el tipus de canonada (rugosa o llisa) i el tipus de subministrament (A, 
B, C, D o E).  
  
Per  a  la  instal·lació  de  l’edifici  s’utilitzarà  una  canonada  llisa  i  clau  amb  comporta  
d’assentament paral·lel per a la clau de registre.  
 

  
 

Comptador  
  
El comptador es situarà a la caixa de comptadors situada a la dreta de la porta principal de 
l’edifici.  
  
Aquest  es  dimensiona  depenent  de  la  clau  d’assentament,  que  en  el  nostre  cas  és  
d’assentament paral·lel, i el tipus de subministrament.  
 

  
 
Clau d’abonat  
  
La clau d’abonat es situarà dins de  la caixa de comptadors situada a  la  dreta de l’entrada  
principal de  l’edifici a continuació del comptador.  
  
Aquesta clau es dimensiona depenent del  tipus de canonada emprada, del  tipus de  
subministrament  i de l’alçada on es situa la clau.  
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Derivació de subministrament. Derivació interior  
  
La derivació interior és la canonada que transcorre des de la clau d’abonat en endavant fins 
a les cambres humides.  
  
Es dimensiona segons el tipus de canonada (rugosa o llisa) i el tipus de subministrament (A, 
B, C, D o E). 
 

 
 
Derivacions dels aparells 
 
Les claus de tall dels aparells tindran el mateix diàmetre que la canonada sobre la qual es 
col·loqui. 
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ANNEX 4- SUMINISTRAMENT D’AIGUA SANITÀRIA CALENTA (ACS) 
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1- INTRODUCCIÓ 
  
El sistema de captació solar per a l’escalfament d’aigua calenta sanitària anirà en funció del 
sistema de circulació escollida en aquest cas un sistema de circulació forçada.  
  
Aleshores aquest sistema haurà d’incloure els següents elements perquè el sistema 
funcioni:  
  
       -   Els captadors solars per a absorbir les radiacions solars.  
       -   El dipòsit acumulador per a emmagatzemar l’aigua escalfada.  
       -   Les canonades per el seu transport..  
       -   Un circulador o bomba que faci circular el fluid per a la instal·lació.  
       -   Les vàlvules.  
       -   El dipòsit d’expansió per protegir la instal·lació de les dilatacions a causa de l’aigua  

calenta.  
       -   Els purgadors per treure l’aire acumulat.  
       -   I els termòstats que serveixen per controlar l’activació de les bombes.  
  
A més a més s’ha optat per escollir un sistema per circuit tancat, el qual disposa de dos 
circuits, primari i secundari.  
  
Pel circuit primari circularà el fluid calent dels captadors  i que després cedeix  la calor a  
l’acumulador  i pel circuit secundari circularà l’aigua de consum que s’escalfa en 
l’acumulador.  
  
El resultat final queda reflectit en l’esquema següent:  
 

 
 
Els  captadors  són  els  elements  responsables  d’absorbir  l’energia  radiant.  El  tipus  de  
captador  que s’utilitzarà serà un captador pla, que en apartats posteriors es detallarà el seu 
càlcul.  
  
L’acumulador  és  un  dipòsit  de  dimensions  considerables  on  es  va  acumulant  la  calor  
cedida  per l’aigua  escalfada  pel  captador.  Ha  de  resistir  la  corrosió  produïda  per  
l’aigua  i  ha  d’estar convenientment aïllat per no perdre la calor de l’aigua provinent dels 
captadors.  
 
A  l’hora  d’escollir  l’acumulador,  tindrem  en  compte  el  material  que  s’ha  utilitzat  per  
realitzar  la instal·lació  ja  que  si  no  podem  provocar  que  l’acumulador  es  deteriori.  
(par  galvànic:  coure-  acer galvanitzat).  
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L’acumulador anirà aïllat amb escuma de poliuretà o fibra de vidre amb un gruix entre 3 i 5 
cm.  
  
Per mantenir  l’aigua  en  condicions  òptimes  de  servei,  l’acumulador  disposarà  d’un  
element  el  qual subministri calor. Aquest suport pot venir per dues vies:  la primera està  
formada per una  resistència elèctrica que aporta calor per escalfar l’aigua per quan no hi 
hagi prou aportacions solars. (Acumulador de  150  litres  utilitza  una  resistència  de  2.200  
W;  de  300  litres  de  2.500  W  de  potència, aproximadament). L’altra opció pot ser un 
element compost per la pròpia caldera que es col·loqui com és el cas.  
  
Els termòmetres i vàlvules de les quals disposa l’acumulador, serveixen per limitar la pressió 
de treball de l’acumulador. (pressions màximes de circuit primari és de 3 atm, i secundari 8 
atm.)  
  
Per a les conduccions s’utilitzaran canonades de coure ja que és el material més 
aconsellable degut a la seva elevada resistència a la corrosió i atacs agressius.  
  
Un altre element important del sistema, és la bomba de circulació, que ens permet fer 
circular el fluid (circuit primari: 75  l/h per cada m2 de captador, connectats en paral·lel; 
circuit secundari  : 75  l/h per cada m2 de captador + 20%).  
  
El  vas  d’expansió  permet  la  dilatació  de  l’aigua  en  el  circuit  del  primari,  protegint  el  
sistema.  La capacitat del vas d’expansió va en funció de la capacitat total del circuit, de la 
temperatura de l’aigua i de la pressió a què està sotmès el circuit.   
  
Es col·locarà un vas d’expansió tancat i estarà format per dos cossos separats per una 
làmina elàstica, on en una d’elles hi ha col·locat gas a pressió i a l’altra l’aigua.  
 

2- DIMENSIONAT D’INSTAL·LACIONS D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA (ACS) 
OPTINGUDA PER CAPTACIÓ SOLAR  

  
Establiment del consum energètic per a aigua calenta sanitària (ACS)  
 

1- Demanda diària d’aigua calenta  sanitària. Ddp 
 

 
 

2- Nombre de persones. P  
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3-  Demanda diària de l’edifici. Dd  
  
La demanda d’aigua calenta sanitària es pot obtenir amb la següent fórmula:  
  
Dd = Ddp x P  
  

Dd     demanda diària d’ACS en litres a 60 ºC en litres/dia  
Ddp   demanda diària d’ACS en litres a 60 ºC per persona en litres/persona i dia  
P       nombre de persones que ocupen l’habitatge, considerant sempre una ocupació    
         plena 

 

 
 

4- Zona climàtica  
  
CTE HE 4   
Segons el codi tècnic d’edificació en l’apartat “CTE HE 4” superposició de les zones 
climàtiques segons radiació solar definides pel Document Bàsic HE4 amb el mapa de 
Catalunya.  
  
Zona climàtica IV.  
  
Decret d’Ecoeficiència:  
Per comarques de Catalunya:  
  
La comarca de la Terra Alta pertany a la zona climàtica IV.  
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5- Contribució solar mínima.  
  
Un  cop definida  la demanda diària d’ACS  total de  l’habitatge  (270  litres/dia  segons CTE 
HE 4  i 252 litres/dia segons Decret d’Eco eficiència) i la zona climàtica on es troba 
l’habitatge (zona IV en ambdós casos), es pot determinar la contribució solar mínima exigida 
pel CTE HE 4 i el Decret d’Eco eficiència a partir de les taules següents, suposant que la 
font energètica de recolzament serà electricitat:  
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Taula 2.3-Decret d’Eco eficiència: Contribució solar mínima en %. Cas general 

Demanda total d'aigua calenta 
sanitària de l'edifici 

Zones climàtiques (en funció de la irradiació global 
diària, mitjana anual) 

(litres/dia) II III IV 

50 a 5.000 litres 40% 50% 60% 

5.001 a 6.000 litres 40% 55% 65% 

6.001 a 7.000 litres 40% 65% 70% 

7.001 a 8.000 litres 45% 65% 70% 

8.001 a 9.000 litres 55% 65% 70% 

9.001 a 10.000 litres 55% 70% 70% 

10.001 a 12.500 litres 65% 70% 70% 

> 12.500 litres 70% 70% 70% 
 

 
Per tant, en ambdós casos la contribució solar mínima és del 60%. 
 
6- Demanda anual d’ACS de l’edifici. Da 
 
En el cas dels edifici d’habitatges, la demanda anual d’ACS s’estima a partir de la següent 
expressió (la demanda diària es considera igual i constant al llarg de l’any): 
 

Da = Dd x 365 dies/any 
 
Da Demanda anual d’ACS a 60 ºC de l’edifici en litres/any 
Dd Demanda diària d’ACS a 60 ºC de l’edifici en litres/dia 

 

 
Taula 2.4-Normatives: demanda d’aigua anual 

 
7- Demanda energètica anual per l’escalfament d’ACS. EACS 
 
La demanda energètica anual per a la producció d’aigua calenta sanitària està en funció del 
consum d’aigua i del salt tèrmic entre la temperatura de la xarxa i la de consum; 
 

EACS = Da x Δ T x Ce x δ 
 

EACS  Demanda energètica anual d’ACS de l’edifici en KWh/any(2) 
Da  Demanda anual d’ACS a 60 ºC de l’edifici en litres/any 
ΔT  Salt tèrmic entre la temperatura d’acumulació de l’aigua solar i la temperatura 

de la xarxa 
Ce  Calor específic de l’aigua (0,001163 KWh/ ºC kg) (4) 
δ  Densitat de l’aigua (1 Kg/litre) 
 

d’aigua potable: ΔT = TªACS – Tª XARXA (TªACS és igual a 60ºC segons CTE i Decret 
d’Eco eficiència i Tª XARXA segons CTE a partir UNE 94002:2005 (3) ) 
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Taula 2.4-Normatives: demanda energètica anual 

 
Per calcular la temperatura del municipi, al no ser capital de província, s’ha emprat la 
següent fórmula de la UNE 94002:2005: 
 

T = Tcapital – (0,00495 x Δh) 
 

Δh  és la diferència entre l’alçada del municipi i la de la capital de referència. 
 
8- Demanda energètica anual a cobrir amb energia solar. EACSsolar 
 
A partir del valor de la demanda energètica anual d’ACS (13.518,04 KWh/any segons CTE 
HE 4 i 17.204,78 KWh/any segons el Decret d’Eco eficiència) i aplicant els valors de 
contribució solar, CS, del (60% en ambdós casos) es determina el valor més restrictiu i, per 
tant, quin s’haurà d’aplicar en el càlcul final del àrea de captadors solars. 
 

EACSsolar = EACS x CS 
 

EACSsolar  Demanda energètica anual d’aportació d’energia solar exigida per ACS 
en KWh/any 

EACS   Demanda energètica anual d’ACS en KW·h/any 
CS  Contribució solar mínima: en % (valor més restrictiu del CTE HE 4 i del 

Decret d’Eco eficiència i, si s’escau, de l’Ordenança municipal 
corresponent) 

 
Normativa EACS CS EACSsolar 
CTE HE 4 5745,60 KWh/any 60% 3447,36 KWh/any 

Decret 
D’ecoficiència 

5352,55 KWh/any 60% 3211,53 KWh/any 

Taula 2.4-Normatives: demanda energètica anual a cobrir en energia solar 
 

Per tant, la normativa més restrictiva és el CTE HE 4. 
 
8-Àrea de captadors solars.  
 
L’àrea necessària de captadors solars és funció de la demanda energètica a cobrir amb 
energia solar, de la radiació solar rebuda i del rendiment de la instal·lació. 

 
E ACSsolar 

A CAPTADORS solars = ________________ 
I × α × δ ×r 

 
A CAPTADORS solars  Àrea útil de captadors solars en m2 
EACS  solar Demanda energètica anual d’ACS a cobrir amb 

energia solar en KWh/any 



PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE BODEGA PER CONVERTIR-LA EN ALLOTJAMENT        127 
RURAL INDEPENDENT AL C/CANVIS NUM.17 BOT (TARRAGONA) 

α  Coeficient de reducció per orientació i inclinació de la 
irradiació rebuda pel captador solar, expressat en tant 
per ú. 

δ  Coeficient de reducció per ombres de la irradiació 
rebuda sobre els captadors solars, expressat en tant per 
ú. 

 
Si:   I=1444 

α =0.90 
δ =1 
r=0.45 

 
La superfície útil de captadors solars plans tèrmics és: 
 
A CAPTADORS solars= 5,89 m 2    4 captadors solars de 2 m 2  
 
10- Volum d’acumulació d’ACS escalfada per energia solar, VACSsolar 
 
L’aigua escalfada per la instal·lació solar s’ha d’emmagatzemar en un o més dipòsits 
específics, que poden ser comunitaris o individuals per a cada habitatge. 
 
El volum del dipòsit pot determinar-se en funció de la superfície de captació, considerant el 
desfasament que normalment es produeix entre el període de captació i emmagatzematge i 
el de consum. 
 
Segons el CTE HE 4, el volum d’acumulació d’aigua escalfada per la instal·lació solar ha de 
garantir la següent relació: 
 

50 < V/A < 180 
 

V   volum d’acumulació en litres 
A   suma de les superfícies útils dels captadors en m2 instal·lats 

 
V > A x 50   = 8 m 2   x  50  = 400   litres 
V < A x 180 = 2 m 2  x 180 = 1080 litres 

 
Per tant, el volum d’acumulació s’ha de situar entre 400 i 1080 litres segons el CTE-HE-4. 

 
Al tractar-se d’una instal·lació situada a les comarques centrals on hi ha menys radiació, es 
tendirà a emprar valors baixos d’acumulació. Per tant, el volum d’acumulació final serà de 
500 litres. 
 
S’emprarà el dipòsit d’acumulació AS 500 de la casa ROCA. 
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Esquema del sistema 
 

 
1-  Captadors solars. (PS de ROCA) 
2-  Purgador. 
3-  Anada a captador solar. 
4-  Retorn de captadors solars. 
5-  Aigua calent sanitària 
6-  Dipòsit acumulador. (AS 300 de ROCA) 
7-  Vàlvula mescladora termostàtica 
8-  Dipòsit d’expansió. ( VASOFLEX 25/2.5l) 
9-  Grup hidràulic KHS 
10-  Central solar CS EDI 
11-  Intercanviador de calor caldera de recolzament. 
12-  Intercanviador calor captadors solars. 
13-  Entrada d’aigua freda 
14-  Generador de recolzament . (Caldera LAIA 45 GTX CONFORT) 
T1-  Sonda de captador solar 
T2-  Sonda de acumulador inter. captador solar 
T6-  Sonda de acumulador inter. caldera recolzament 

 



PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE BODEGA PER CONVERTIR-LA EN ALLOTJAMENT        129 
RURAL INDEPENDENT AL C/CANVIS NUM.17 BOT (TARRAGONA) 

Característiques tècniques d’altres aparells del sistema 
 
A continuació es descriuen altres elements que intervenen en el sistema de captació solar a 
utilitzar. La informació ha estat extreta directament del catàleg tècnic general 2004 de la 
casa ROCA. 
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ANNEX 5- INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ 
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1- INTRODUCCIÓ 
 
L’objecte d’aquest apartat del projecte de la instal·lació de ventilació es el de definir les 
característiques tècniques de la instal·lació de ventilació per a garantir la qualitat d’aire 
interior de l’habitatge. 
 

2- NORMATIVA 
 

- CTE: DB-HS3  Calidad de aire interior 
 

3- DESCRIPCIÓ DE L’ INSTAL·LACIÓ 
 
El present projecte pretén definir la evacuació de fums produïts per la cocció i els de 
ventilació. 
 

3-1 Evacuació de fums de cocció 
 
Per a la evacuació de fums de cocció, s’utilitzarà la instal·lació vertical  de tubs connectats a 
campana extractora de la cuina en PB i segona. Aquest tub va a parar a la coberta inclinada 
de l’edifici. Aquest tub té diàmetre de 125 mm. 
 

3-2 Evacuació de fums de ventilació 
 
Per a la ventilació de banys es disposarà d’una xarxa de tubs metàl·lics des de cada 
extractor de bany fins a l’exterior, en planta baixa a la residencia A la evacuació serà vertical 
a través d’un extractor connectat amb tub flexible de 100mm fins al ramal principal de 
125mm, aquest ramal serà totalment vertical . en la resta de cambres de bany estarà 
connectat amb l’exterior horitzontalment per paret de façana amb un tub de 125mm i a cada 
ramal de 125mm estarà connectat mitjançant tub flexible de 100mm a un extractor.  
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3-3 Càlcul de la circulació d’aire interior  

 
Taula 5.1-Superficies mínimes de ventilació: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Taula 5.2-Cabals mínims segons taula 2.1 CTE DB HS3: 

General 

 

HABITATGE A 

 
 

RECINTE 

 
Sup. útil 

recinte(m2) 

Sup. útil 
obertura/ sup. 

Útil recinte 
CTE DB HS 3

Sup. Útil 
Ventilació 

(m2) 
CTE DB HS 3

Sup. Útil 
Ventilació 

(m2) 
D.259/2003 

Sala-cuina S1 19,04 1/20 0,95 1,4 
Dormitori 1 D1 12,01 1/20 0,6 0,6 
Dormitori 2 D2 12,01 1/20 0,6 0,6 

HABITATGE B 
 
 

RECINTE 

 
Sup. útil 

recinte(m2) 

Sup. útil 
obertura/ sup. 

Útil recinte 
CTE DB HS 3

Sup. Útil 
Ventilació 

(m2) 
CTE DB HS 3

Sup. Útil 
Ventilació 

(m2) 
D.259/2003 

Sala-cuina S2 58,96 1/20 2,95 1.4 
Dormitori 3 D3 12,66 1/20 0,63 0,6 
Dormitori 4 D4 12,51 1/20 0,63 0,6 
Dormitori 5 D5 12,66 1/20 0,63 0,6 
Dormitori 6 D6 14,86 1/20 0,74 0,6 
Dormitori 7 D7 15,53 1/20 0,78 0,6 

RECINTE 
 

OCUPACIÓ 
PERSONES 

SUP. 
ÚTIL 
(m2) 

RATI DE 
Qv(l/s) 

CABAL MINIM 
DE VENTILACIÓ 

Qv(l/s) 

CABALS  
EQUILIBRATS 

Qv(l/s) 

A
D

M
IS

S
IÓ

 

Sala-cuina S1 4 19,04 3 l/s persona 12 32 (20+12) 
Sala-cuina S2 10 58,96 3 l/s persona 30 30 
 Dormitori1 D1 2 12,01 5 l/s persona 10 10 
 Dormitori2 D2 2 12,01 5 l/s persona 10 10 
 Dormitori3 D3 2 12,66 5 l/s persona 10 10 
 Dormitori4 D4 2 12,51 5 l/s persona 10 10 
 Dormitori5 D5 2 12,66 5 l/s persona 10 10 
 Dormitori6 D6 2 14,86 5 l/s persona 10 10 
 Dormitori7 D7 2 15,53 5 l/s persona 10 10 

TOTAL CABALS D’ADMISSIÓ, Qva 112 132 

EX
TR

AC
C

IÓ
 

Cuina A C1 - 5,70 2 l/s m2+ 
8 l/s local 20 (12+8) 

Cuina B C2 - 7,42 2 l/s m2+ 
8 l/s local 24 (16+8) 

Bany 1 B1 - 4,03 15 l/s local 15 
Bany 2 B2 - 6,89 15 l/s local 15 
Bany 3 B3 - 8,33 15 l/s local 15 
Bany 4 B4 - 3,05 15 l/s local 15 
Bany 5 B5 - 3,10 15 l/s local 15 
Bany 6 B6 - 6,45 15 l/s local 15 

TOTAL CABALS D’EXTRACCIÓ, Qve 134 
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Addicional 

 
Taula 5.3-Seccions obertures admissió: 

S
E

C
C

IO
N

S
  

O
B

E
R

TU
R

ES
 A

D
M

IS
S

IÓ
 

RECINTE Qva en l/s Sup. 
Airejadors
S=4xQva 

Smin=4xQva 
 

Smax=1.1xSmin 
S1 Sala-cuina 1 32 128 128/141 
S2 Sala-cuina 2 30 120 120/132 
D1 Dormitori 1 10 40 40/44 
D2 Dormitori 2 10 40 40/44 
D3 Dormitori 3 10 40 40/44 
D4 Dormitori 4 10 40 40/44 
D5 Dormitori 5 10 40 40/44 
D6 Dormitori 6 10 40 40/44 

 
Taula 5.4-Seccions obertures de pas: 

S
E

C
C

IO
N

S
  

O
B

E
R

TU
R

E
S

 D
E

 P
A

S
 PORTA O  

PARET DE 
LOCAL 

Qva en l/s OBERTURES DE PAS 
Sup min=8xQva cm2 

Sup min > 70 cm2 
Escletxa entre full 
Porta i terra (cm) 

S1 Sala-cuina 1 32 256 3,66 
S2 Sala-cuina 2 30 240 3,43 
D1 Dormitori 1 10 80 1,14 
D2 Dormitori 2 10 80 1,14 
D3 Dormitori 3 10 80 1,14 
D4 Dormitori 4 10 80 1,14 
D5 Dormitori 5 10 80 1,14 
D6 Dormitori 6 10 80 1,14 

 B1 Bany1 15 120 1,71 
 B2 Bany2 15 120 1,71 
 B3 Bany3 15 120 1,71 
 B4 Bany4 15 120 1,71 
 B5 Bany5 15 120 1,71 
 B6 Bany6 15 120 1,71 

 
Taula 5.5-Seccions obertures d’extracció: 

O
B

E
R

TU
R

ES
 

D
’E

X
TR

AC
C

IÓ
 

M
E

C
A

N
IC

A 

LOCAL 
EXTRACCIÓ 

Qve en l/s Superfície obertura d’extracció (cm2) 
Sup. Mínima =4xQve 

S1 Sala-cuina 1 32 128 
S2 Sala-cuina 2 30 120 
B1 Bany 1 15 60 
B2 Bany 2 15 60 
B3 Bany 3 15 60 
B4 Bany 4 15 60 
B5 Bany 5 15 60 
B6 Bany 6 15 60 

 

Cuina 1 C1 - - 50 l/s local 50 
TOTAL CABALS D’ADMISSIÓ COMPLEMENTARI, Qvec 50 

Cuina 2 C2 - - 50 l/s local 50 
TOTAL CABALS D’EXTRACCIÓ COMPLEMENTARI, Qvec 50 



138 
  PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE BODEGA PER CONVERTIR-LA EN ALLOTJAMENT  

RURAL INDEPENDENT AL C/CANVIS NUM.17 BOT (TARRAGONA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 6- INSTAL·LACIÓ ELECTRICA 



PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE BODEGA PER CONVERTIR-LA EN ALLOTJAMENT        139 
RURAL INDEPENDENT AL C/CANVIS NUM.17 BOT (TARRAGONA) 

1- INTRODUCCIÓ 
 
L’objecte d’aquest apartat del projecte de la instal·lació d’electricitat es el de definir les 
característiques tècniques de la instal·lació d’electricitat per a realitzar l’abastiment energètic 
de l’habitatge. 

2- NORMATIVA 
 
Per a la realització del projecte s’ha tingut en compte la següent normativa: 
 
- Reglament electrotècnic per a baixa tensió (RBT) 
- NTE-IEB (baixa tensió) 
- NTE-IEI (enllumenat interior) 
- NTE-IEP (Presa de terra) 

3- DESCRIPCIÓ DE L’ INSTAL·LACIÓ 

 
Gràfic 6.1-esquema instal·lació elèctrica 

 
La línia general es aèria, per la façana dins d’un tub de PVC, homologat, fins a arribar al 
quadre de protecció i mesura (CPM), instal·lada en la façana dins d’un armari amb clau de 
companyia. Dins de l’edifici els tubs aniran encastats sota paviment i en regates dins de tub 
corrugat de PVC. 
 
El quadre general de protecció de l’edifici estarà conforme amb el grau d’electrificació que li 
correspongui per la seva superfície i característiques, d’acord amb l’esquema unifilar, (com 
mostra el plànols d’instal·lacions). Tots els circuits tindran presa de terra. 

4- TIPUS D’INSTAL·LACIÓ 
 
El grau d’electrificació de l’edifici serà elevada, ja que la col·locació d’una assecadora així ho 
requereix, i la superfície útil es superior a 160m2. Per tant la potència subministrada no serà 
inferior a 9200W a 230V i 40A. La instal·lació elèctrica anirà encastada dins de tubs de PVC 
corrugat.  
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La instal·lació constarà dels següents circuits: 
 
-Circuit C1 per a il·luminació 
-Circuit C2 per a preses generals interiors i frigorífic 
-Circuit C3 per a cuina i forn  
-Circuit C4 per a rentadora, rentavaixelles i termo elèctric 
-Circuit C5 per a preses auxiliars de bany i estança cuina planta baixa 
-Circuit C10 per a assecadora independent. 
-Circuit C12 per a banys planta primera 

5- DIMENSIONAMENT 

5-1 Escomesa 
 
L’escomesa serà aèria mitjançant cable de coure  posat sobre façana, segons ITC BT-06 
taula 5, la secció del cable serà de 10 mm2 
 

5-2 Derivació individual 
 
Grau d’electrificació elevada, per tant 9200W 
 

A
V
P

I 40=
230

9200
==  

 
Seguint amb la taula1 del ITC BT-19 la secció 10mm2 

5-3 Instal·lació interior 
 
Seguint amb el model exposat en el ICT-BT-25, utilitzant la fórmula per a calcular les 
intensitats previstes per a cada circuit. Aquests valors que s’ha d’introduir a la fórmula hi 
figuren a la taula 1 de referència 

 
n= número de preses 
Ia= Intensitat prevista per presa 
Fs= Factor de simultaneïtat 
Fu= Factor d’utilització 
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Taula 6.1-Circuits elèctrics segons CTE 

 
C1: Circuit il·luminació amb 40 punts de llum, amb una potència per punt de llum de 200 W. 
La intensitat de consum d’aquest circuit serà: 
 
 Ia = 200 / 230 x 1 = 0.87 A 
 IC1= 40 x 0.87 x 0.75 x 0.5 = 13,05 A 
 
La instal·lació del circuit serà de 15 A i la secció mínima segons el ICT-BT-25 es de 2.5 mm2. 
El PIA serà de 20 A 
 
C2: Circuit de preses de corrent d’ús general amb 45 preses o dividirem en tres línies de 15 
preses, amb una potència per punt de llum de 3450W. La intensitat de consum d’aquest 
circuit serà: 

 
Ia = 3450 / 230 x 1 = 15 A 

 IC2= 15 x 15 x 0.2 x 0.25 = 11,25 A 
 
La instal·lació del circuit serà de 15 A i la secció mínima segons el ICT-BT-25 es de 2.5 mm2. 
El PIA serà de 20 A. 
 
C3: Circuit de cuina i forn, amb  dos preses per cuina i una potència de 5400 W. La intensitat 
de consum d’aquest circuit serà: 
 

Ia = 5400 / 230 x 1 = 23.47 A 
 IC3= 2 x 23.47 x 0.5 x 0.75 = 17.6 A 
 
La instal·lació del circuit serà de 17.6 A i la secció mínima segons el ICT-BT-25 es de 6 mm2  
el PIA serà de 25 A, amb una línia a cada cuina. 
 
C4: Circuit de rentadora, rentavaixelles , amb  2 preses per residencia i una potència de 
3450  W. La intensitat de consum d’aquest circuit serà: 

 
Ia = 3450 / 230 x 1 = 15 A 

 IC4= 2 x 15 x 0.66 x 0.75 = 14.85 A 
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La instal·lació del circuit serà de 14.85 A i la secció mínima segons el ICT-BT-25 es de 4 
mm2. El PIA del circuit serà de 20 A, cada aparell tindrà una protecció independent de 16A, 
per residencia. 
 
C5: Circuit de preses de corrent auxiliars per les 2 cuines amb 5 preses, amb una potència 
per punt de llum de 3450W. La intensitat de consum d’aquest circuit serà: 

 
Ia = 3450 / 230 x 1 = 15 A 

 IC5 = 5 x 15 x 0.4 x 0.5 = 15 A 
 
La instal·lació del circuit serà de 15 A i la secció mínima segons el ICT-BT-25 es de 2.5 mm2. 
El PIA serà de 16 A per cuina. 
 
C10: Circuit de preses per a assecadora independent amb 1 preses, amb una potència de 
3450W. La intensitat de consum d’aquest circuit serà: 

 
Ia = 3450 / 230 x 1 = 15 A 

 IC10 = 1 x 15 x 1 x 0.75 = 11.25 A 
 
La instal·lació del circuit serà de 11.25 A i la secció mínima segons el ICT-BT-25 es de 2.5 
mm2. El PIA serà de 16 A sols a residencia b. 
 
C12: Circuit de preses de corrent auxiliars per a banys amb 10 preses dividida amb dos 
línies de 5 presses, amb una potència per punt de llum de 3450W. La intensitat de consum 
d’aquest circuit serà: 

 
Ia = 3450 / 230 x 1 = 15 A 

 IC12 = 5 x 15 x 0.4 x 0.5 = 15 A 
 
La instal·lació del circuit serà de 15 A i la secció mínima segons el ICT-BT-25 es de 2.5 mm2. 
El PIA serà de 16 A 
 

5-4 Càlcul de Caiguda de tensió 
 
Segons el RBT ITC-19 la màxima caiguda de tensió en instal·lacions interiors es del 3%, per 
tant  en aquesta taula comprovarem la secció de les línies per a comprovar que no es superi 
la màxima caiguda de tensió. 
 

 L (m) γ V S 
(mm2) 

S 
Recti-
ficada 
(mm2) 

I real 
(A) 

I Protecció 
(A) P (W) C.D.T 

% 

C.D.T 
Rectifi-
cada 

Conductors 
DN 
Tub 

Ø mm

Escomesa 3,00 56 230 10 10 40,00 40 9200 0,19% 0,19% 2x10 mm2 20 

Derivació 
individual 1,00 56 230 10 10 40,00 40 9200 0,06% 0,06% 2x10+10T mm2 32 

C1 66,00 56 230 1,5 2,5 13,05 15 3001,5 3,04% 1,82% 2x2,5+2,5T mm2 16 

C2 28,00 56 230 2,5 2,5 14.25 16 3450 2,61% 2,61% 2x2,5+2,5T mm2 16 

C3 14,50 56 230 6 6 17,60 25 4048 0,66% 0,66% 2x6+6T mm2 25 
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Taula 6.2- Característiques circuits elèctrics 

5-5 Presa de Terra 
 
Segons la ITC BT-26 la instal·lació es considera que esta alimentada per una xarxa de 
distribució pública de baixa tensió, segons l’esquema de distribució “TT” (ITC-BT-08) i una 
tensió de 230 V en alimentació monofàsica i 230/400 V en alimentació trifàsica. 
 
S’instal·larà al voltant de l’edifici per la part interior a la bodega un anell de cable nu de coure 
de secció de 25 mm2 tancat que inclogui tot l’edifici. En aquest anell s’hauran de connectar 
elèctrodes verticalment clavats al terreny quant sigui necessari disminuir la resistència de 
terra que pugui presentar el conductor en anell. 

5-6 Condicions generals 
 
En execució de les instal·lacions interiors de l’edifici s’haurà de tenir en compte: 
 
-Qualsevol conductor haurà de poder seccionar-se en qualsevol punt de la instal·lació en la 
que es realitzi una derivació  d’aquest, utilitzant un dispositiu adequat, amb un terminal de 
connexió, tal que permeti la separació completa de cada part del circuit de la resta de la 
instal·lació. 
 
-Les preses de corrent en una mateixa habitació  han d’estar connectades a la mateixa fase 
 
-Les cobertes, tapes, controls i polsadors de maniobra de aparells tals com mecanismes, 
interruptors, bases reguladores, etc... instal·lats en cuines, banys seran de material aïllant. 
 
-La instal·lació d’aquests aparells es realitzarà utilitzant caixes especials per al seu 
encastament.  
 

    5-7 Elements que s’han de connectar a terra 
 
A la presa de terra establerta es connectaran tota massa metàl·lica important, presenti en la 
zona de la instal·lació i les masses metàl·liques accessibles dels aparells receptors, quant la 
seva classe d’aïllament o les condicions de la instal·lació així ho exigeixin. 
 
En la mateixa presa de terra hauran de connectar-se, en aquest cas, les parets metàl·liques 
de les instal·lacions de calefacció general, les instal·lacions d’aigua i de les instal·lacions i de 
les antenes de radio i televisió. 
 
Línies principals de terra. Derivacions 
 
Les línies principals i les seves derivacions s’establiran en les mateixa canalització de 
derivació individual, en aquest  només hi haurà una.  
 

C4 10,50 56 230 4 4 14.85 20 3450 0,91% 0,91% 2x4+4T mm2 20 

C5 12,90 56 230 2,5 2,5 15,00 16 3450 1,20% 1,20% 2x2,5+2,5T mm2 16 

C10 10,50 56 230 2,5 2,5 11,25 16 2587,5 0,73% 0,73% 2x2,5+2,5T mm2 16 

C12 23,51 56 230 2,5 2,5 12,00 16 2760 0,86% 0,86% 2x2,5+2,5T mm2 16 
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Les línies principals de terra estaran constituïdes per conduccions de coure de la mateixa 
secció fixada per els conductors de protecció de 16 mm2 . Poden estar formades per barres 
planes o rodones, per conductors nus o aïllats havent de disposar d’una protecció mecànica 
en la part on els conductors siguin accessibles, així com en els passos de forjats, parets... 
 
No es podran utilitzar com a conductors de terra les canonades d’aigua, gas, calefacció,  
sanejament, conductes de evacuació de fums, ni les cobertes metàl·liques dels cables, tant 
com la instal·lació elèctrica com de telèfons o de qualsevol altre servei similar, ni les parts 
conductores dels sistemes de conducció dels cables, tubs i canals i safates. Les connexions 
en els conductors de terra seran realitzats mitjançant dispositius, amb cargols de pressió o 
similars que garanteixin una perfecta connexió entre ells. 
 
Conductors  
 
Els conductors actius seran de coure aïllats i amb una tensió assignada de 450/750 V com a 
mínim. Els circuits i seccions seran els indicats amb anterioritat en el dimensionat de la 
instal·lació. 

5-8 Assajos i verificacions  
 
Tots els elements i accessoris que integrin la instal·lació seran objecte de les proves 
reglamentaries. 
 
Segons l’article 20 del RBT i la ITC BT-05, els organismes de control , com a resultat de les 
inspeccions, emetran un certificat d’inspecció de la instal·lació i la possible relació de 
defectes, amb la seva classificació, que podrà ser: 
 
-Favorable: SI no te cap defecte molt greu o greu 
 
-Condicionada: Si es detecta la existència d’algun defecte greu o defecte lleu d’una 
inspecció anterior que no s’hagi corregit, en aquest cas: 
 

- Les instal·lacions noves que siguin objecte d’aquesta classificació no podran ser 
subministrades de l’energia elèctrica fins que no s’hagi corregit els defectes indicats i 
no puguin obtenir la qualificació de favorable. 
 
- En les instal·lacions en servei es fixaran en un termini per procedir a la seva 
correcció, que no podran superar els 6 mesos. Passat aquest termini sense haver 
corregit els defectes, l’organisme de control haurà de remetre el certificat amb la 
qualificació negativa en l’òrgan competent de la comunitat de Catalunya. 
 

-Negativa: Quant s’observi, com a mínim un defecte molt greu, en aquesta cas: 
 

- Les noves instal·lacions no podran entrar en servei, fins que no s’hagin corregit els 
defectes indicats i puguin obtenir la qualificació de favorable. 
 
- En les instal·lacions en servei les emetrà el certificat negatiu, que emetrà l’òrgan 
competent de la comunitat de Catalunya 

 
Els defectes en les instal·lacions es qualificaran en: defectes molt greus, defectes greus i 
defectes lleus 
 

- Defecte molt greu: Es tot aquell que la raó o la experiència determina que constitueix 
un perill immediat per la seguretat de les persones. Es consideren com a tals els 
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incompliments de les mesures de seguretat que puguin provocar el 
desencadenament dels perills que es pretenguin evitar amb aquestes mesures, en 
relació amb contactes directes, en qualsevol tipus d’instal·lació. 

 
- Defecte greu: Es tot aquell que no suposa un perill per a les persones, no pertorba el 

funcionament de la instal·lació i en el que la desviació respecte del reglament no té 
valor significatiu per a l’ús efectiu o el funcionament de la instal·lació. 

 
La ITC BT-05 de RBT en el apartat 3 remet a la norma UNE 20.460-6-61 on es prevegin les 
proves normatives següents: 
 
-Verificació inicial (prèvia a la posada en marxa) 
-Dos tipus de verificació per part de l’instal·lador: 
 ·Per examen (com és la instal·lació) 
 ·Assajos (com funciona) 
 
Assajos UNE 20460-6-61: 
 
-Continuïtat de conductors de protecció i xarxes equipotencials 
-Resistència a les p.a.t 
-Tall automàtic de la alimentació 
-Assajos de polaritat 
-Assajos dielèctrics 
-Assajos funcionals 
-Resistència de terres i parets 
-Caigudes de tensió 
 
A més a més existeixen unes proves no normatives que son condicions de no acceptació. 
Aquestes proves les ha de realitzar la direcció facultativa, com a comprovació i 
sistematització de la instal·lació més des del punt de vista de l’ús que del d’adequació 
normativa. 
 

Prova Control Número de 
controls No acceptació 

Funcionament de 
l’interruptor diferencial 

Connectar fase i 
terra amb una 

bombeta 
Tots 

No es desconnecta 
el Interruptor 

diferencial 

Funcionament de 
l’interruptor diferencial 

Primer botó de 
proves Tots 

No es desconnecta 
el Interruptor 

diferencial 

Funcionament del PIA 
Fer un pont fase 

neutre en una presa 
de corrent 

Tots No es desconnecta 
el PIA en 2 segons 

Funcionament de 
l’interruptor de control 

de potència 

Connectar receptors 
repartits fins a 

sobrepassar un 20% 
el calibre 

Tots 
No es desconnecta 

el ICP. temps 
segons corba de tall 

Fua gade corrent Connectar receptors 
durant 15 min Un 

Es desconnecta el 
Interruptor 
Diferencial 

Suficiència del calibre 
del PIA 

Connectar receptors 
fins el calibre 

nominal del PIA 

Un per circuit/ 
Aleatòriament 

 

Actua la protecció 
30 min 
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Preses de corrent Connecta 
portalàmpades 

Un per circuit/ Un 
per presa 

No s’encén la 
làmpada 

Punts de llum 

Connectar 
portalàmpades, 

accionar 
l’interruptor 

Un per punt de llum No s’encén/apaga la 
làmpada 

Commutadors / 
Encreuaments 

Connecta 
portalàmpades, 

accionar 
commutador / 

encreuament en 
totes les 

combinacions 

Un per punt de llum 
No s’encén/apaga la 
làmpada seqüencial 

ment 

Resistència de la presa 
de terra 

Comprovar amb un 
ohmímetre en els 
punts de p.a.t 

Un per punt de 
presa de terra 

Resistència mes 
gran que la 
específica (37Ω) 

Continuïtat del conductor 
de presa de terra 

Obrir proteccions 
connectar generador 
i receptor 

Un per circuit / 
aleatòriament 

No s’ansen el 
receptor 

Xarxa equipotencial Connectar a la xarxa 
un element 
protegit/aïllat 

Un per circuit / 
aleatòriament 

No es disposarà el 
Interruptor 
diferencial 

 
Taula 6.3-Proves a la instal·lació elèctrica 
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ANNEX 7- ESTUDI DE FAÇANES DE PEDRA DE BOT 
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Exposició de fotos de façanes reformades, tant per  vivendes com per cases rurals, 
de la població de Bot per fer un seguiment i  adequa la rehabilitació de la bodega per 
mantenir l’arquitectura pròpia de la zona. Aquest motiu és el que m’ha dut a  
mantenim únicament les façanes de l’edifici. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 1: Ca Lazaro      Foto 2: Ca Lazaro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 3: Vivenda Familiar      Foto 4: Vivenda Familiar 
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Foto 5: Vivenda Familiar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
        
 

 
 

Foto 6: Bodega Ca Menescal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 7: Can Tomas    Foto 8: Vivenda Familiar 
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ANNEX 8- TAULES I CARACTERISTIQUES DE LA FUSTA DB11 I DB16 
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ANNEX 9: ESTUDI DE SEGURETAT 
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1.1 Memòria 
 
1.1 Objecte de l’estudi 
 
Aquest Estudi de Seguretat i Salut estableix, per tot el temps que durin les obres, les 
previsions respecte a prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals i les 
instal·lacions preceptives d’higiene i benestar dels treballadors. Així mateix, estableix 
també les previsions pels riscos derivats dels treballs de reparació, entreteniment i 
manteniment. Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’Empresa Constructora 
per portar a terme les seves obligacions en la prevenció de riscos professionals, 
facilitant el seu desenvolupament sota control de l’Arquitecte Tècnic d’acord amb els 
Reials Decrets 555/86 de 21 de febrer, 84/90 de 19 de gener i 1627/97 de 25 
d’octubre, mitjançant els quals s’implanta la obligatorietat de la inclusió, per part del 
contractista d’un Estudi de Seguretat i Higiene o d’un Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut en el treball en els projectes d’Edificació i Obres Públiques. 
 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra pel 
Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o, quan no n’hi hagi, per 
la Direcció Facultativa. 
 
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. 
 
Abans del començament dels treballs, el promotor haurà d’efectuar un avís a 
l’autoritat laboral competent, segons model inclòs a 
l’annex III del Reial Decret. 
 
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-ho 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. 
11e). 
 
1.2 Descripció de L’obra 
 
1.2.1 Característiques i situació 
 
L’edifici esta situat al carrer  Canvis nº17 a Bot, Tarragona, la parcel·la es de form a 
rectangular menys en la cantonada del carrer Canvi i Soledat on fa un petit xamfrà , 
amb desnivells pronunciats i té una superfície de 118,09 m2. Amb tres façanes i una 
mitgera al est limita amb un edifici. La façana principal és la oest .La parcel·la esta 
composta per un habitatge principal de PB+1. 
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El present projecte es redacta amb la intenció de definir l’execució de la rehabilitació 
d’una bodega per convertir-la en un allotjament rural independent.. 
 
1.2.2 Dades addicionals 
 
Pressupost d’execució: 181.787,30€ 
 
Promotor: Josep Ramon Ayuda Vinyals i Antonia Aguiló Sastre 
 
Projecte: Didac Ayuda Aguiló 
 
Durada de l’obra: 6 mesos 
 
Zona d’aplegaments: Al carrer Canvis just al costat de l’obra. 
 
1.2.3 Unitats constructives que composen l’obra 
 
-Enderrocs 
-Estructura de formigó armat 
-Estructura metàl·lica 
-Tancaments i divisòries 
-Cobertes 
-Aïllaments 
-Revestiments 
-Paviments 
-Fusteries 
-Serralleries 
-Instal·lació sanejament i ventilació 
- Instal·lació d'electricitat. 
- Instal·lació de calefacció 
- Instal·lació de gas 
- Instal·lació de fontaneria 
- Instal·lació de plaques solars 
 
1.2.4 Nombre previst d’operaris. Durada de l’obra 
 
La mitjana de treballadors prevista durant l realització dels treballs és de 5 operaris 
treballant simultàniament, la durada prevista de l’obra és de 6 mesos 
 
1.3 Prevenció de Riscs 
 
1.3.1 Formació del personal  
 
S’impartirà formació en matèria de seguretat e higiene en el treball a tot el personal 
de l’obra per part d’especialistes en la matèria. En aquest sentit 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.  
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1.3.2 Medecina preventiva i primers auxilis  
 
Tot el personal que comenci a treballar a l’obra, passarà un reconeixement mèdic 
previ al treball. 
  
Es disposarà d’una farmaciola que disposi del material sanitari especificat en 
l’Ordenança de Seguretat i Higiene en el Treball a fi de poder efectuar les primeres 
cures.  
 
En lloc ben visible, es disposarà la llista de Centres Mèdics assignats per les 
urgències amb la seva adreça i telèfon així com adreces i telèfons de serveis 
d’ambulàncies, taxis, etc., per a garantir el ràpid transport dels possibles accidentats 
als centres d’assistència. 
 
1.3.3 Prevenció de riscos de danys a tercers 
 
Per evitar que pugui entrar a l’obra personal aliè a la mateixa, es construirà una 
tanca a tot el perímetre del recinte de l’obra, d’alçada i consistència adequades. Així 
mateix es procedirà a la senyalització escaient. És probable que els treballs es 
realitzin mitjançant subcontractació, per la qual cosa, serà competència del 
contractista de posar al seu coneixement l’abast i contingut del present Estudi.  
 
1.3.4 Avaluació de riscos 
 
A la relació de causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de 
Riscos editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada 
activitat només els Riscos més importants. I en la seva avaluació s’han tingut en 
compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, 
considerant: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la Gravetat 
(severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc.  
 
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà 
ser modificada en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o 
empreses que intervinguin al procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R.D. 
1627/1997, del 24 d’octubre.  
 
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de 
prioritats per anul·lar o en el seu cas controlar i reduir els citats Riscos, tenint en 
compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
 
1.4 Treballs previs  
 
1.4.1 Instal·lacions alienes a l’obra  
 
La parcel·la podrà connectar-se a la xarxa de sanejament, d’electricitat, d’aigua i 
telèfon. 
 
1.4.2 Instal·lacions inherents a l’obra 
 
La caseta d’obra es s’ubicarà en la pròpia construcció i es disposarà de caseta de 
bany. La caseta d’obra estarà dotada dels elements necessaris per guardar la 
documentació i plànols de l’obra, així com poder examinar-los amb certa comoditat. 
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En lloc fàcilment accessible es col·locarà una farmaciola, per primeres cures i un 
tauló d’anuncis. 
 
1.4.3 Tanca i senyalització 
 
Es preveu la col·locació d’una tanca perimetral de 2,00m. d’alçada en el límit de 
parcel·la del carrer.  
 
Es disposarà d’una porta peatonal per accedir a la zona del pati . En aquest accés 
es col·locarà cartells que indiquin:  
 
-ÚS OBLIGATORI DE CASC  
- PROHIBIDA L’ENTRADA A TOTA PERSONA ALIENA A L’OBRA 
 
1.5 Muntatge i instal·lacions en el transcurs de l’obra  
 
1.5.1 Instal·lació elèctrica 
 
Del quadre general de protecció sortiran línies independents destinades a 
maquinària, formigoneres, etc., així com els quadres secundaris mòbils. La 
alimentació serà mitjançant conductes vistos i hauran de complir les condicions 
exigides per instal·lacions a l’ intempèrie, amb interruptor omnipolar, ICPM, i 
diferencial de 300mA, i conductors aïllats per una tensió de 1.000 V.  
 
Es col·locarà un quadre d’escomesa elèctrica que pugui subministrar 
convenientment el corrent a les diferents màquines i altres quadres de distribució. El 
subministre a aquest quadre des de l’exterior s’efectuarà mitjançant un cable aeri 
aïllat de tensió nominal de 1000 volts com a mínim.  
 
Es situarà el quadre elèctric junt a la caseta d’obra i protegit de la intempèrie. 
Contindrà en el seu interior els fusibles de seguretat, comptadors de força i llum, i els 
dispositius privats de comandament i protecció (interruptor diferencial i dispositius de 
protecció contra curtcircuits i sobrecàrregues). Els interruptors diferencials seran 
d’alta seguretat amb previsió que alguna màquina no estigués correctament 
connectada a la instal·lació de toma de terra de masses. 
 
El quadre haurà de tenir, a més a més, les corresponents clavilles per a connectar 
els cables de l’escomesa de les màquines i quadres de distribució. Els quadres 
elèctrics generals, repartidors del corrent de les diferents instal·lacions de l’obra 
hauran de tenir instal·lats relès diferencials per la força i per l’enllumenat. Els relès 
per la força, seran de 0,3 Ampers de sensibilitat i hauran d’estar forçosament 
connectats a la toma de terra de resistència no superior a 37 Ohms. Els interruptors 
diferencials per l’enllumenat seran de 0,3 Ampers de sensibilitat “alta sensibilitat” i es 
connectaran a ells, tota la instal·lació d’enllumenat així com les eines elèctriques 
portàtils.  
 
Els relès per la força, estaran connectades totes les màquines grans de l’obra 
(grues, serres, formigoneres, etc.), tenint en compte que ha d’arribar a cadascuna 
d’elles la presa de terra del quadre si és que no en té una de pròpia, o no 
s’alimenten des de transformadors de separació.  
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Tots els borns de la maquinària i dels quadres elèctrics que estiguin en tensió o 
siguin susceptibles d’estar-hi han d’estar protegits amb una carcassa de material 
aïllant. Els materials elèctrics per obra és aconsellable que siguin armats o blindats, 
ja que generalment corren risc de rebre cops o escalfaments. Els cables 
d’alimentació a equips mòbils hauran d’estar cobertes les protectores de material 
resistent a l’abrasió.  
 
La conducció ha d’estar protegida del pas de les màquines i persones en previsió de 
deterioraments de la coberta aïllant els cables, mitjançant la xarxa aèria, 
encastament o enterrament al sòl. Està prohibida l’ utilització directa de les puntes 
dels conductors com clavilles de presa de corrent, emplenant-se per això, aparells 
elèctrics degudament aïllats.  
 
Tots els cables hauran de quedar-se sense corrent al finalitzar la feina. Es revisarà 
periòdicament l’estat de la instal·lació, l’aïllament de cada aparell i amb freqüència 
l’estat físic de les cobertes de tots els conductors, les seves connexions i empalmes. 
Els portabombetes hauran de ser de material aïllant de tal manera que no pugui 
donar corrent per contacte d’altres elements a l’obra i estaran completament aïllats 
dels contactes que poguessin produir-se al muntatge i desmuntatge de les 
bombetes.  
 
Les reparacions als circuits i aparells elèctrics hauran de ser realitzades pel personal 
seleccionat i amb experiència professional en aquest camp. Als treballs de 
manteniment s’haurà d’utilitzar, solament, l’equip elèctric d’alta seguretat que 
compleixi les normes legalitzades. Durant aquests treballs s’ha de tallar, si és 
possible, la corrent als conductors i màquines de reparar. 
 
1.5.2 Enllumenat i senyalització  
 
Es col·locarà la senyalització de seguretat, prohibició, advertència, obligació i 
salvament en els llocs que s’indiqui, segons criteri de la direcció d’obra, complint-se 
el Reial Decret 1403/86 de ) de maig sobre la senyalització de seguretat en els 
centres de treball. Quedarà convenientment senyalitzat el perímetre dels buidats i les 
zones d’excavació.  
 
1.5.3 Càrrega i descàrrega del material  
 
No es preveu la instal·lació d’una grua, la descàrrega de material es realitzarà 
mitjançant camió grua 
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1.2 APLICACIÓ DE LA SEGURETAT AL PROJECTE CONSTRUCTIU 

DEMOLICIONS 
1.-Introducció. 

1.1 Definició: 

La demolició consisteix en aconseguir la total desaparició de l’edifici a enderrocar. 

1.2 Diferents mètodes de demolició: 
- Demolició manual (mètode clàssic).   
- Demolició per mètodes mecànics: 
- demolició per arrossegament. 
- demolició per empenta. 
- demolició per entibament. 
- demolició per bola. 
- Demolició per explosius (voladura controlada). 
- Altres sistemes: perforació tèrmica, perforació hidràulica, tascó hidràulic, tall, etc. 

1.3 Observacions generals:  

Atenent a criteris de seguretat la demolició d’un edifici és una operació extremadament 
delicada, per aquest motiu necessita sempre un projecte de demolició, realitzat per un tècnic 
competent. 
A la memòria d’aquest projecte, s’haurà de reflectir: 
- Un examen previ del lloc, observació de l’entorn, fent referència a las vies de circulació, instal·lacions o 

conduccions alienes a la demolició (serveis afectats), també s’haurà de fer referència a les preses de gas, 
electricitat i aigua que hi hagi en l’edifici a demolir  i incidint de manera especial en els dipòsits de 
combustible, si els hagués. 

- La descripció de las operacions preliminars a la demolició, com per exemple, desinfectar i desinsectar 
l’edifici abans de demolir-lo, anul·lar totes les instal·lacions per  evitar explosions de gas, inundacions per 
trencament de canonades d’aigua, electrocucions degudes a instal·lacions elèctriques i inclòs contaminació 
per aigües residuals. 

- La descripció minuciosa del mètode operatiu de la demolició. 
- I  un càlcul o anàlisi de la resistència i de la estabilitat dels diferents elements a demolir, així com, en el cas 

d’una obra entre mitjaneres la influència que aquesta pot tenir  en l’estabilitat dels edificis collindants. 

Com a conseqüència de tot plegat el cap d’obra o el director tècnic de la demolició haurà de tenir: 
- una programació exhaustiva de l’avançament de l’obra a demolir, atenent als paràmetres de seguretat, 

temps i cost. 
- una organització òptima de l’obra: accessos, camins d’evacuació cap a l’exterior sense cap dificultat, àrees 

d´aplec de material reciclables  i de material purament de runes, per poder realitzar de forma adequada i 
segura els treballs de demolició. 

- Finalment una previsió d’elements auxiliars com puntals, bastides, marquesines, tubs d’evacuació de runes, 
cabrestant, minipales mecàniques, traginadora de trabuc ”dúmper” etc; previsió dels Sistemes de Protecció 
col·lectiva, dels equips de Protecció Individual i de les instal·lacions d’higiene i benestar: tanmateix una 
previsió d’espais per poder moure adequadament la maquinària de transport de runes i la previsió de vies 
d’evacuació.  
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DEMOLICIÓ  MANUAL  
 

1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

La demolició manual consisteix a realitzar treballs corresponents al desmuntatge de l’edifici 
auxiliat per eines manipulades manualment (pico, pala, martell pneumàtic, etc.). 
 
L’evacuació d’aquestes runes es realitza mitjançant l’ajuda de maquinària de moviment de 
terres (pala carregadora, traginadora de trabuc ”dúmper”, etc.). 

1.2 Descripció: 
La demolició s’ha de realitzar  de manera inversa al procés de construcció, és a dir: 
- Començant per la retirada d’instal·lacions: subministrament d’aigua, evacuació d’aigües fecals,   
- Subministrament de gas,  ventilació i aire condicionat, calefacció, dipòsits de combustibles, etc. 
- Retirada de sanitaris, fusteria, lluernaris, manyeria, etc. 
- Enderrocament de la coberta. 
- Enderrocament pis a pis, de dalt a baix, dels envans  interiors i dels tancaments exteriors. 
- Enderrocament pis a pis, de dalt a baix,  de pilars i forjats. 
 
S’ha de realitzar l’evacuació immediata de  les runes, per evitar l’acumulació d’aquestes en 
el forjat inferior. 
 
Per  realitzar l’evacuació de la manera més ràpida possible s’auxiliarà aquesta amb 
elements de transport horitzontal, que portarà les runes fins al punt d’evacuació vertical. 
 
L’evacuació vertical es realitzarà mitjançant conductes instal·lats per a aquesta finalitat, des 
de les diferents plantes fins a la cota rasant del carrer, per  facilitar, alhora, l’evacuació 
exterior. 
 
Posat l’enderroc sota rasant, es farà planta a planta, de dalt a baix, procurant evacuar les 
runes amb l’ajuda del muntacàrregues o amb la grua mòbil que transportarà les runes en un 
contenidor. 
 
El transport horitzontal dintre de les plantes es realitzarà, si les característiques del forjat ho 
fan possible, mitjançant màquines de moviment de terres de petites dimensió (minipales 
mecàniques). 
 
Per realitzar la demolició serà imprescindible considerar el següent equip humà, per a desenvolupar les 
subactivitats següents: 
- operaris especialitzats en la realització  d’enderrocs. 
- conductors de maquinària per al transport horitzontal. 
- Operadors de grua per a l’hissat de runes. 

També serà necessari tenir presents els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme   la demolició: 
- Maquinària: compressor, traginadora de trabuc ”dúmper”, minipala, camió bolquet, camió portacontenidors, 

grua mòbil, etc. 
- una organització òptima de l’obra: accessos, camins d’evacuació fins a l’exterior sense cap dificultat, àrees d’ 

aplec de materials reciclables i de material purament de runes; per poder realitzar de forma acurada i segura 
els treballs de demolició., etc. 

- Eines manuals. 
- Instal·lació elèctrica provisional d’obra per l’ il·luminació i l’alimentació de les màquines elèctriques.  
- Instal·lació de boques d’aigua provisionals, distribuïdes estratègicament, pel rec de les runes.  
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2.- Relació de Riscos i la seva avaluació. 

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

Riscos Probabil
itat 

Gravetat Avaluaci
ó del 
Risc 

 1.-Caigudes de persones a diferent nivell.    ALTA MOLT 
GREU 

CRÍTIC 

 2.-Caigudes de persones al mateix nivell.     ALTA GREU ELEVAT 
 3.-Caiguda d’objectes per desplom.              MÈDIA MOLT 

GREU 
ELEVAT 

 5.-Caiguda d’objectes.                                   ALTA GREU ELEVAT 
 6.-Trepitjades sobre objectes.                       ALTA GREU ELEVAT 
 7.-Cops contra objectes immòbils.                ALTA LLEU MEDI 
 8.-Cops amb elements mòbils de 
màquines.           

BAIXA GREU BAIX 

 9.-Cops amb objectes o eines.                     MÈDIA LLEU BAIX 
 10.-Projecció de fragments o partícules.       MÈDIA LLEU BAIX 
 13.-Sobreesforços.                                        BAIXA LLEU ÍNFIM 
 15.-Contactes tèrmics.                                   BAIXA GREU BAIX 
 16.-Contactes elèctrics.                                 MÈDIA MOLT 

GREU 
ELEVAT 

 17.-Inhalació o ingestió de substàncies 
nocives.      

MÈDIA LLEU BAIX 

 19.-Exposició a radiacions.                            MÈDIA GREU MEDI 
 20.-Explosions.                                              BAIXA MOLT  

GREU 
MEDI 

 21.-Incendis.                                                  BAIXA GREU BAIX 
 22.-Causats per éssers vius.                        BAIXA LLEU ÍNFIM 
 23.-Atropellaments, cops i topades contra 
vehicles.     

BAIXA GREU BAIX 

 26.-O.R.: manipulació de materials tallants.  ALTA LLEU MEDI 
 27.-Malalties causades per agents 
químics.     

MÈDIA GREU MEDI 

 28.-Malalties causades per agents físics.      MÈDIA GREU MEDI 
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OBSERVACIONS  

(8)  Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(15 i 19)  Risc específic del treball de tall de metalls mitjançant bufador. 
(16)  Risc degut al contacte directe amb  cables aeris  i contacte indirecte causat per errades 
d’aïllament a les màquines. 
(17  i 27)  Risc causat per la presència de pols pneumoambiòtic. 
(28)  Risc causat per  vibracions de la traginadora de trabuc ”dúmper”  i del martell rompedor  
i  risc causat pel nivell de soroll. 
 
3.- Norma de Seguretat 

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

Abans de la demolició: 
- L’edifici s’envoltarà amb una tanca segons les ordenances municipals; en el cas que envaeixi la calçada 

s’haurà de demanar permís a l’Ajuntament, i serà senyalitzat convenientment amb els senyals de seguretat 
vial corresponents. 

- Sempre que sigui necessari, es complementarà la mesura anterior amb la col·locació de marquesines, 
xarxes o qualsevol altre dispositiu equivalent per evitar el risc de caiguda d’objectes  cap a fora del solar. 

- S’establiran accessos obligatoris a la zona de treball, convenientment protegits amb marquesines, etc. 
- S’anul·laran totes les preses de les instal·lacions existents en l’edifici a demolir. 
- S’instal·laran preses d’aigua provisionals per al reg de les runes evitant d’aquesta manera la formació de 

pols durant  la realització dels treballs. 
- S’instal·larà l’embrancament elèctric provisional, que disposarà de diferencials d’alta sensibilitat (30 m A) per 

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

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

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

- Si a l’edifici confrontant, abans d’iniciar-se l’obra, hi hagués esquerdes, es posaran  testimonis, per observar 
si aquestes progressen. 

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

Durant la demolició: 
- L’ordre de la demolició es realitzarà, en general, de dalt a baix i de tal forma que la demolició es realitzi al 

mateix nivell, sense que hi hagi persones situades a la mateixa vertical ni a la proximitat d’elements que 
s’abatin o es tombin. 

- Si apareixen esquerdes en l’edifici contigu s’apuntalarà i es consolidarà si calgués. 
- En el cas que una edificació es trobés adossada a d’altres, en  el procés de demolició, s’hauran de deixar 

alguns murs perpendiculars en les edificacions confrontants a mena de contrafort, fins a comprovar que no 
ha estat afectada  la seva estabilitat o fins que es restitueixi l’edificació. 

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

- Quan es treballi sobre un mur, que només tingui un pis a un costat i a l’altre costat l’alçada sigui superior a 6 
metres, s’instal·larà en aquesta cara, una bastida o altre dispositiu equivalent per evitar la caiguda dels 
treballadors. 

- Si el mur es troba aïllat, sense sostre a cap de les dues cares, i l’alçada és superior als 6 metres, s’establirà 
la bastida per ambdues cares, encara que l’enderroc s’haurà de fer generalment llençant les runes cap a  
l’interior de l’edifici que s’estigui demolint. 

- Cap operari es col·locarà damunt d’un mur a enderrocar que tingui menys de 35 cm. de gruix. 
- En el cas, de les zones de pas, fora de l’àrea de demolició es procurarà instal·lar les corresponents baranes 

de seguretat als perímetres de buits tant a nivell horitzontal com a nivell vertical. 
- Els productes de la demolició es conduiran, per a la seva evacuació, a lloc de càrrega mitjançant rampes, 

tremuges, transport mecànic o a mà o altres mitjans que evitin llençar les runes des de dalt. 
- En demolir els murs exteriors d’una alçada considerable, s’hauran de tenir instal·lades marquesines de gran 

resistència, amb la finalitat de protegir a totes les persones que es trobin a nivells inferiors. 
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- L’abatiment d’un element es realitzarà tot i  permetent el gir, però no així el desplaçament dels seus punts de 

recolzament. Ajudat per mecanismes que treballen per sobre de la línia de recolzament de l’element  que 
permeten el descens d’una manera lenta. 

- En cas de tall d’elements en tensió s’ha de vigilar l’efecte fuetada. 
- Les zones de treball hauran d’estar suficientment il·luminades. 
- S’evacuaran totes les runes generades en la mateixa jornada a través dels conductes d'evacuació o altres 

sistemes instal·lats amb aquesta finalitat, procurant, en acabar la jornada, deixar l’obra neta i endreçada. 
- No es podran acumular runes ni tampoc es podran recolzar elements contra tanques, murs i suports, propis 

o mitgers, mentre aquests hagin d’estar dempeus, tampoc es dipositaran runes  sobre de les bastides. 
- En finalitzar la jornada no podran quedar elements de l’edifici en un estat inestable que el vent, les 

condicions atmosfèriques o altres causes puguin provocar el seu esfondrament. 
- Es protegiran de la pluja mitjançant lones o plàstics, les zones o elements de l’edifici que puguin ser 

afectades per aquestes. 
- Per a la limitació de les zones d’aplec de runes s’empraran tanques per a vianants col·locades braç a braç, 

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

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

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

hauran d’emprar mascaretes antipols adequades, per evitar que hi hagi problemes a les vies respiratòries. 
- En el cas d’utilització d’eines manuals que generin projecció de partícules, s’hauran d’utilitzar ulleres de 

protecció contraimpactes mecànics. 
- El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, a l’igual que el martell pneumàtic. Si no fos possible, l’operari 

haurà d’utilitzar equip de protecció individual (auriculars o tampons). 
- En cas de tall de bigues metàl·liques mitjançant bufador, l’operari emprarà les corresponents proteccions 

oculars, guants de cuir amb màniga alta, botes de seguretat, polaines i davantal. 

Després de la demolició: 
- Un cop realitzada la demolició s’haurà de fer una revisió general de l’edificació adjacent per observar les 

possibles lesions que s'hagin pogut produir durant l’enderrocament. 
- S’ha de deixar el solar net, sense cap runa, podent així  iniciar els treballs de construcció del nou edifici. 

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

Escales de mà 
 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran en l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7  1627/1997) 
 
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 
Les proteccions col·lectives esmentades en les normes de seguretat es troben constituïdes per: 
- Baranes de seguretat formades per sistemes de subjecció, passamans, barra intermèdia i entornpeu. 

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

- Xarxes de seguretat, horitzontal o verticals segons cada cas, que seran de poliamida amb un diàmetre 
mínim de la corda de mm. i un llum de xarxa màxima de 100x100 mm. La xarxa anirà proveïda de corda 
perimetral de poliamida de 12 mm. de diàmetre com a mínim, ancorada. L’ancoratge òptim de les xarxes, 
són els pilars, ja que així la xarxa pot romandre convenientment tensa de manera que pot suportar al seu 
centre un esforç de fins a 150 Kp.. 

- Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de gruix 
i 20 cm. d’ample. 

- Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçada; o "palenques" de peus inclinats 
units a la part superior per un tauló de fusta. 

  
Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en aquesta 
activitat: 
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- Senyal de perill indefinit. 
- Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions. 
  
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa 
ressenyada  en  aquesta activitat: 
- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal d’advertència de perill en general. 
- Senyal d’advertència de matèries explosives. 
- Senyal de prohibit  el pas als vianants. 
- Senyal de no fumeu. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista 
- Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.  
- Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran en l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

 
 
5.- Relació d’Equips de protecció  individual. 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
- Treball  manual de demolició pels operaris especialitzats: 
- Cascos. 
- Guants de cuir. 
- Botes de seguretat. 
- Cinturó de seguretat. 
- Ulleres panoràmiques (contra la pols). 
- Granota de treball. 
 
- Pels treballs de demolició auxiliats amb el bufador: 
- Cascos. 
- Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions emeses per raigs d’infrarojos. 
- Guants de cuir. 
- Davantal de cuir. 
- Maniguets de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda. 
 
- Treball manual de demolició auxiliat amb el martell pneumàtic: 
- Cascos. 
- Guants de cuir. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda. 
- Protecció auditiva (auriculars o tampons). 
- Canelleres. 
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- Treballs de transport horitzontal (conductors): 
- Cascos. 
- Guants de cuir.  
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori. 
 
- Treballs de transport vertical (operadors de grua): 
- Cascos. 
- Guants de cuir.  
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran proporcionats  als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de  realitzar 
l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
  
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts al RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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ESTRUCTURES 
1.- Introducció. 

1.1 Definició:  

Element o conjunt d’elements que formen la part resistent i sustentant d’una construcció. 

1.2 Tipus d’estructura: 
Es distingeixen els diferents tipus d’estructures: 
- Estructures de formigó armat in situ :  
- de forjats reticulars.  
- de forjats unidireccionals in situ o amb biga prefabricada. 
- de lloses. 
- Estructures metàl·liques:   
- amb xarxes espaials.  
- amb forjats (unidireccionals o lloses de formigó armat).  
- Estructures de fusta 
- Estructures de fàbrica 

1.3 Observacions generals:  
La realització de les estructures comporta bàsicament la construcció dels tres tipus d’elements que la componen, 
tenint en compte els materials que s’utilitzen: 
- Verticals: pilars o murs de càrrega. 
- Horitzontals: forjats. 
- Inclinats: muntants d’escales i rampes. 
 
La construcció d’estructures metàl·liques de gran alçada es realitza muntant els pilars i les 
jàsseres corresponents a tres nivells, executant-se posteriorment al corresponent forjat. 
A les  estructures de formigó armat, donades les característiques del formigó, es realitza 
planta per planta.  
  
A la  construcció d’estructures s’ha de preveure el transport horitzontal i el vertical: 
- Al transport horitzontal s’han de considerar els camins d’accés a l’obra, atenent a la seva accessibilitat i 

seguretat. 
- Respecte al transport vertical, ha d’estar ja instal·lada a l’obra la grua torre de capacitat d’elevació apropiada 

(tonelàmetres, alçada sota ganxo i abast màxim). 
  
Per a realitzar totes aquestes activitats pels diferents tipus d’estructures s’ha de programar 
l’avenç de l’obra considerant les necessitats en el moment (just on time) i organitzar el tall 
d’obra, especialment les zones d’aplec del material a utilitzar per a la realització de 
l’estructura.  
 
S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com ara: bastides amb escales 
adossades, estintolaments, cindris, encofrats, etc. ; previsió dels Sistemes de Protecció 
Col·lectiva i dels Equips de Protecció Individual; així com una previsió d’espais per  poder 
moure adequadament la maquinària. 
 
S’ha de considerar, abans d’iniciar  aquesta activitat, que ja hi hagi instal·lades les tanques 
perimetrals de limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les 
instal·lacions d’higiene i benestar, així com, també, les preses provisionals de l’obra (aigua i 
electricitat). 
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ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 

1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

Conjunt d’elements, verticals (pilars) i horitzontals ( jàsseres i biguetes de perfil laminat, rodons 
d’acer corrugat, entrebigat de blocs ceràmics o de morter de ciment i formigó), que 
constitueixen la part  resistent i sustentant de l’edifici. 

1.2 Descripció: 
Característiques : 
- Prefabricació i muntatge dels elements, pels quals es redueix el temps d’execució. 
- Petites toleràncies, per això, els elements d’acabat s’adapten amb exactitud en efectuar el muntatge. 
- No fa falta disposar de grans espais a peu d’obra. 
- Es treballa en sec. 
 
Construcció de l’estructura: 
- Sobre els fonaments es col·locaran les plaques de base dels pilars. 
- Es munten, primerament, els pilars de dues o tres plantes, en cas d’edificis en alçada. 
- Després es munten les bigues principals.  
- La unió entre els elements estructurals es pot realitzar mitjançant passadors o soldadura elèctrica. 
- Un cop s’hagi col·locat la bigueria principal es col·loca la xapa de l’encofrat, en el cas de llosa armat, o 

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

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

- Eines manuals. 
- Preses provisionals d’aigua i electricitat.  
- Instal·lació d’higiene i benestar. 
 
 
2.- Relació de Riscos  i la seva avaluació. 

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

t 
Gravetat Avaluaci

ó del 
Risc 

 1.- Caigudes de  persones a diferent 
nivell.   

ALTA MOLT 
GREU 

CRÍTIC 

 2.- Caigudes de  persones al mateix 
nivell.                           

MEDIA GREU MEDI 

 3.- Caiguda d' objectes per desplom MEDIA  MOLT 
GREU 

ELEVAT 

 4.- Caiguda d’objectes per manipulació.   MÈDIA LLEU BAIX 
 5.- Caiguda d’objectes.                              MEDIA MOLT 

GREU 
ELEVAT 

 6.- Trepitjades sobre objectes MEDIA LLEU BAIX 
 7.- Cops contra objectes immòbils MEDIA LLEU BAIX 
 8.- Cops amb elements mòbils de 
màquines 

MEDIA GREU MEDI 

 9.- Cops amb objectes o eines.                 MEDIA LLEU BAIX 
11.- Atrapaments per o entre objectes.      MEDIA LLEU BAIX 
 15.-Contactes tèrmics.                              MEDIA GREU MEDI 
 16.-Contactes elèctrics.                             MÈDIA MOLT 

GREU 
ELEVAT 

 18.-Contactes amb substàncies 
càustiques o corrosives   

MÈDIA LLEU BAIX 

 19.-Exposició a radiacions.                       MEDIA GREU MEDI 
 20.-Explosions.                                          BAIXA MOLT  

GREU 
MEDI 

 21.-Incendis.                                              BAIXA GREU BAIX 
 26.-O. R.: manipulació de materials 
abrasius.       

ALTA LLEU MEDI 

 28.-Malalties causades per agents 
físics.          

MEDIA GREU MEDI 

OBSERVACIONS: 

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

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER  REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT    
- L’accés  a cotes inferiors a la rasant del carrer es realitzarà mitjançant escales incorporades   a mòduls de 

bastida tubular. 
- Atesos els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat  de pilotatge s’haurà d’assegurar que ja es 

trobin construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’ obra restant.  
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PROCÉS 
- El personal encarregat de la realització de l’estructura haurà de conèixer els riscos específics, així com l’ús 

dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat  possible.   
- S’hauran de tenir presents les proteccions per  evitar riscos de caigudes a diferent nivell en el procés de  

construcció de l’estructura. 

Durant el muntatge de l’estructura metàl·lica. 
- En els desplaçaments per sobre d’una biga els muntadors de l’estructura hauran de portar el cinturó de 

seguretat ancorat a: 
- Un amarratge (de cable o teixit) que abraçarà a la corresponent biga de manera que  no ofereixi cap 

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

- Un cable fiador tensat instal·lat de punta a punta de la biga tot i facilitant el desplaçament de l’ancoratge mòbil. 
- En els desplaçaments a  alçades diferents de l’estructura s’empraran escales metàl·liques manuals, les 

quals disposaran d’uns garfis en el seu extrem per poder subjectar-se als respectius pilars metàl·lics. 
 
Esdevindrà obligatori disposar de cèrcols de protecció de caiguda en aquestes escales 
metàl·liques manuals que s’usen com les escales de gat, i ancoratge mòbil guiat a la seva 
part central. 
 
- És prohibit de recolzar-se, asseure's, desplaçar-se per sobre d’una biga alhora que aquesta es troba  

suspesa per la grua. Tot el treball s’haurà de fer des d'un lloc fix, sense que estigui  suspès per cap grua. 
- La instal·lació de plataformes provisionals entre biga i biga hauran de disposar de les corresponents baranes 

reglamentàries, és  a dir, passamans a 90 cm., barra intermèdia i entornpeu. L’amplada mínima de la 
plataforma haurà de ser de 60 cm. 

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

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

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

Durant la construcció de forjat. 
- Tot esperant  la construcció de les escales definitives entre les plantes, es garantirà l’accés a  aquestes 

mitjançant escales manuals recolzades, a la seva part superior, a la planta i subjecta a aquesta, així com, en 
el recolzament de la planta inferior tot i procurant que aquesta disposi dels reforços antilliscants. 

- En la col·locació de la xapa metàl·lica de l’encofrat perdut es farà sempre des de la part que ja es trobi 
col·locada. 

- L’ aplec de xapa, malles electrosoldades, etc. s’ha de fer estratègicament a tota la planta per evitar 
desplaçaments inútils per les bigues. 

- Un cop adormit el formigó s’instal·laran les corresponents xarxes subjectades per mènsules. 
- A la vegada s’instal·laran els ascensors i muntacàrregues auxiliars de l’obra. En referència als ascensors es 

muntaran les corresponents portes per evitar la caiguda al buit, així com les  baranes perimètriques. I en 
referència als muntacàrregues, es posarà una barana abatible per  protegir al personal a la plataforma de 
càrrega i descàrrega. Quan s’aixequi aquesta barana per  entrar la càrrega, quedarà bloquejat el 
muntacàrregues. 

- A cada planta s’instal·larà a tots  els seus perímetres, tant en l’interior com en l’exterior, dos cables d’acer 
tensats, un d’ells a 90 cm. de terra i altre a 45 cm. de terra. Des del cable superior fins a terra es col·locarà la 
xarxa tipus tennis plastificada la qual serà clavetejada  al forjat ja realitzat i se subjectarà al cable superior. 

Protecció de buits horitzontals. 
- Malla electrosoldada: la xarxa de repartiment es perllongarà a través dels buits en l’execució del propi forjat.  
- Fusta: Es taparan els forats amb fusta i en el cas que hi hagi llosa de formigó es clavetejaran a la mateixa. 
- Barana o xarxes:  Posat que el buit sigui d’una dimensió que  faci impossible la col·locació de les malles 

electrosoldades s’instal·laran les corresponents baranes o xarxes horitzontals. 
 
- S’establirà una zona d’aplec on prèviament es compactarà el terreny per a contenir en aquesta les peces de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- L’operari que realitzi aquest treball haurà d’emprar  casc de seguretat amb protector auditiu tipus orellera, 
guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de seguretat de cuir. 

- En el control de la qualitat de la soldadura mitjançant processos de radiacions gamma, l’operari ha d’anar 
protegit amb davantal, guants adequats i polaines per evitar que les radiacions gamma li arribin el seu cos. 

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

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

present el lligat d’aquestes en la seva part superior i sabates antilliscant a la seva part inferior. 
- Per a l’accés entre plantes, tot esperant l’escala definitiva, es construirà un mòdul d’escala de dos o tres 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

col·locarà a prop de l’accés principal un extintor contra incendis del tipus  que es necessiti. 
- Als quadres elèctrics de zona es col·locaran extintors de CO. 
- S’hauran d’emprar mantes ignífuges sempre que per les característiques del  tipus de treball  es pugui 

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

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

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

NOUS ELEMENTS AUXILIARS 

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

Escales de mà 
Serra circular 
Soldadura elèctrica 
 

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

 
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 
Les proteccions col·lectives citades a les normes de seguretat es troben constituïdes per: 
- Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i entornpeu  L’alçada de la 

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

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

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

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

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

- Extintors d’incendis tipus A i/o B, segons els casos. 
- Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i  2 metres   amb taulons de 2,5 cm. de gruix i 20 cm. 

d’ample. 
- Extintor de pols química seca. 
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Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa 
ressenyada  en  aquesta activitat: 
- Senyal d’advertència de càrrega suspesa. 
- Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 
- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de material inflamable. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal de prohibit  el pas als vianants. 
- Senyal de no fumeu. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 

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

 
 
 
5.- Relació d'Equips de protecció individual. 
Els Equips de Protecció Individual de les activitats més representatives: 
- Treballs de  transport (conductors i operadors de grua): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (molt especialment per les traginadores de trabuc ”dúmpers” de petita cilindrada). 
 
- Treball  amb encofrats i armadures: 
- Cascos  de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Guants de lona i cuir (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Davantal, en cas de treballs en taller ferralla. 
 
- Pels treballs amb el bufador: 
- Cascos de seguretat. 
- Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions d'infrarojos. 
- Guants de cuir. 
- Davantal de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines. 
 
- Pels treballs de soldadura elèctrica: 
- Cascos de seguretat. 
- Pantalla amb vidre inactínic. 
- Guants de cuir. 
- Davantal de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines. 
  
- Treballs de bulonat: 
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- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines.  
 
- Treballs de formigonat i vibrat:    
- Cascos  de seguretat. 
- Botes de seguretat de goma de canya alta. 
- Guants de neoprè. 
- Granota de treball.  
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d'altres elements de protecció, es dotarà  als treballadors 
dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa 
constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
  
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts al R.D. 
773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 



PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE BODEGA PER CONVERTIR-LA EN ALLOTJAMENT        179 
RURAL INDEPENDENT AL C/CANVIS NUM.17 BOT (TARRAGONA) 

COBERTES 
1. Introducció 

1.1 Definició: 

Conjunt constructiu format per tota una sèrie d’elements que, col·locats en la part exterior 
d’un edifici el cobreixen i el protegeixen de les inclemències del temps. 

1.2 Tipus de cobertes: 
- Cobertes planes:  
- trepitjables. 
- no trepitjables. 
- Cobertes inclinades:  
- de fibrociment.  
- galvanitzades. 
- aliatges lleugers. 
- pissarra.  
- sintètics. 
- teula. 
- xapa. 
- Llanternes.  

1.3 Observacions generals: 

Una vegada s’hagi finalitzat l’estructura es construirà la coberta, amb l’objectiu d’evitar les 
humitats per filtració o per condensació, a part de proporcionar un cert grau  d’aïllament. 
S’haurà de considerar una previsió d’accés a la coberta. 
 
S’haurà de preveure l’aplec de materials necessaris per a la realització de la coberta, amb 
aquesta finalitat es farà ús dels sistemes d'elevació tenint en compte que es recomana, un 
cop realitzat aquest aplec, cal iniciar el desmuntatge de la grua i enllestir el muntatge del 
muntacàrregues. El muntacàrregues pot arribar fins al forjat de la coberta. 
 
Si atenent a  les característiques de l’obra no s’ha previst l’ús del muntacàrregues es pot 
instal·lar en el forjat de la coberta una Grueta (maquinillo) que ajudarà a enllestir les 
elevacions del material necessari. La instal·lació de la grueta s’haurà de realitzar de manera 
que quedi garantitzada la seva estabilitat, respectant en cada moment la capacitat màxima 
d’elevació, estipulada en la seva placa de característiques. 
 
En la construcció de la coberta només s’ha de desmuntar les proteccions col·lectives en el 
lloc on s’estigui realitzant aquesta.  
 
S’ha de considerar, abans d'iniciar aquesta activitat, que ja hi hagi instal·lades les cerques 
perimetrals de limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les 
instal·lacions d'higiene i benestar, tanmateix, les preses provisionals d’obra (aigua i 
electricitat). 
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COBERTES PLANES 

1.- Definició i descripció 
1.1 Definició: 

Conjunt constructiu amb petits pendents (aproximadament inferiors al 5%), que inclouen una 
làmina totalment impermeable i flexible, amb juntes també impermeables, per  facilitar el 
vessament de l’aigua.  

1.2 Descripció:  

La coberta plana es construeix sobre l’últim forjat, que li serveix de suport. Generalment, 
aquest forjat ha estat construït igual que la resta. Hauran de ser accessibles pel 
manteniment. 
 
Les cobertes planes poden tenir cambra de ventilació. 
 
Les fases principals de la construcció d’una coberta plana són: 
- la formació dels pendents. 
- aïllament i impermeabilització. 
- L'acabat. 
 
El sistema utilitzat per a la formació dels pendents dependrà del tipus de coberta, es poden 
realitzar amb envanet de sostremort i solera, o bé mitjançant altres procediments més actuals, 
com per exemple l’ús de formigó cel·lular, argiles expandides, perlita, arlita,etc. 
 
La impermeabilització es pot aconseguir mitjançant : 
-  Teles asfàltiques, aquestes làmines es solapen soldant-se en calent. 
-  Làmines butíliques, la unió es realitza amb coles que actuen com adhesiu. 
-  O recs asfàltics, formant una pel·lícula impermeable aplicada "“in situ"”. 
 
L’acabat té la funció de protegir la impermeabilització. Es pot realitzar amb rajoles 
comunes o rajoles, etc., si ha de ser transitable o amb grava, i teles autoprotegides si 
no ho ha de ser. 
 
Segons els paràmetres constructius anteriorment esmentats podem distingir diferents tipus de cobertes planes : 
- Terrat a la catalana: consisteix a fer una solera, tan deslligada com sigui possible de les parets laterals, 

sustentada sobre envanets transversals a l’embigat, formant una cambra d’aire. 
- Coberta convencional: 
- Coberta invertida: coberta no trepitjable que té l’aïllament tèrmic col·locat a l’exterior de la cara superior de la 

làmina impermeable, per  protegir-la dels canvis tèrmics. 
  
Per a realitzar estructures de formigó armat serà imprescindible considerar l’equip humà  següent: 
- Operaris d’abocada del formigó cel·lular. 
- Operaris per al bombeig del formigó. 
- Operadors de grua. 
- Paletes. 
 
També serà necessari tenir present els mitjans auxiliars necessaris per  dur a terme la realització de l’estructura: 
- Maquinària:  camió formigonera, grua, traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada pel transport 

auxiliar,  bomba de formigó, etc. 
- Estris: bastides de cavallets, bastida de façana, proteccions col·lectives i personals, etc. 
- Eines manuals. 
- Preses provisionals d’aigua i electricitat.  
- Instal·lacions d’higiene i benestar. 
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2.- Relació de Riscos  i la seva avaluació. 

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

t 
Gravetat Avaluaci

ó del 
Risc 

 1.- Caigudes de  persones a diferent
nivell.                        

ALTA MOLT 
GREU 

CRÍTIC 

 2.- Caigudes de  persones al mateix 
nivell.                      

ALTA GREU ELEVAT 

 4.-Caiguda d’objectes per manipulació.    MÈDIA LLEU BAIX 
 5.-Caiguda d’objectes.                              ALTA GREU ELEVAT 
 9.-Cops amb objectes o eines.                  BAIXA LLEU ÍNFIM 
11.-Atrapaments per o entre objectes.       BAIXA GREU BAIX 
15.-Contactes tèrmics.                               BAIXA GREU BAIX 
16.-Contactes elèctrics MEDIA GREU BAIX 
18.-Contactes amb substàncies 
càustiques o corrosives   

MÈDIA LLEU BAIX 

19.-Exposició a radiacions.                        BAIXA LLEU ÍNFIM 
20.-Explosions.                                          BAIXA MOLT  

GREU 
MEDI 

21.-Incendis.                                               BAIXA GREU BAIX 
26.-O. R.: manipulació de materials 
abrasius.          

BAIXA LLEU ÍNFIMI 

27.-Malalties causades per agents 
quimics 

BAIXA LLEU ÏNFIM 

28.-Malalties causades per agents físics.  BAIXA GREU BAIX 
 

OBSERVACIONS: 

(8)      Risc a causa del  bombament de formigó “cop d’ariet”. 
(15  I 19)    Risc específic a causa de la manipulació del calefactor per unir làmines 
asfàltiques. 
(28)    Risc causat per radiacions d’infraroigs. 
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3.- Norma de Seguretat 

POSADA A  PUNT DE L’OBRA PER  REALITZAR  AQUESTA ACTIVITAT 
- El muntacàrregues de l’obra es perllongarà per donar servei a la planta coberta, o quan no se’n tingui, 

s’emprarà la grua torre tenint en compte que la ploma passi 3 metres, com a mínim, per sobre de la cota 
més alta de la coberta. 

- Donats els treballs que es desenvolupen en l’activitat de la construcció de la coberta s’haurà d’assegurar que 
ja es troben construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’obra restant. 

PROCÉS 

- El personal encarregat de la construcció de la coberta haurà de conèixer els riscos específics de l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per realitzar la construcció de la coberta amb la major seguretat que sigui  
possible. 

- S’hauran de tenir presents les proteccions necessàries per evitar riscos de caigudes a diferent nivell durant 
la construcció de la coberta. 

Protecció dels buits perimetrals. 
- En primer lloc s’haurà de procurar construir, quan abans millor, si es troba  definit en el projecte, l’ampit 

perimetral. 
- Posat que aquesta coberta no tingués ampit, s’hauran d’instal·lar en tot el perímetre del forjat de la coberta 

les corresponents baranes de seguretat. 
- Posat que fos totalment impossible anul·lar el risc de caiguda amb els elements constructius o mitjançant 

baranes de seguretat, es recorrerà a cables fiadors lligats a punts forts de la llimatesa, per a l’ancoratge del 
mosquetó del cinturó de seguretat. 

- Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres agafades amb taulons de 2,5 cm. de gruix i 
20 cm. d’ample. 

- Bastida de façana: posat que la construcció de l’edifici s’hagi realitzat mitjançant la col·locació d’una bastida 
de façana es procurarà augmentar en un mòdul el mateix amb la finalitat d’anul·lar el risc de caiguda a 
diferents nivells i per facilitar l’accés a aquesta planta des  de la mateixa bastida. En la coronació d’aquestes 
bastides s’establirà una plataforma quallada de taulons en tota la seva amplada complementant-se alhora 
amb  una barana de seguretat que sobrepassi 90 cm. la cota del perímetre de la coberta. 

Protecció dels buits del forjat horitzontal. 
S’haurà de protegir la seva totalitat mitjançant la col·locació d’un  dels següents elements esmentats a 
continuació: 
- Malla electrosoldada: la xarxa de repartiment es perllongarà a través dels forats a l'execució del mateix forjat. 

Posat que el projecte no comtepli l’ús de la malla electrosoldada, aquests buits es protegiran cobrint-los amb 
una  malla electrosoldada embeguda al  formigó. 

- Tapes de fusta: els forats es taparan amb fusta i al posat que hi hagi llosa de formigó és clavetejarà a la 
mateixa. 

- Baranes: Baranes a 90 cm. d’alçada, amb barra intermèdia i entornpeu sustentat per muntants. Es 
convenient emprar el guardacòs (cargols) com muntant de la barana. 

 
 
- Per  evitar el risc de caiguda d’objectes a les elevacions de material al terrat es realitzarà mitjançant bateas 

(plataformes d’hissat). Així com el material ceràmic que s’empri s’hissarà  convenientment lligat o encintat al 
corresponent palet. 

- Es suspendran els treballs  al terrat quan la velocitat del vent sigui superior a 60 Km/h, per  prevenir del risc 
de caiguda d’objectes i persones. 

- En el cas que es treballi a la coberta, i hi hagi la presència d‘una línia elèctrica d’alta tensió no es treballarà a 
la coberta sense respectar la distància de seguretat; davant de la impossibilitat de respectar aquesta 
distància, serà necessari demanar a la companyia el tall del corrent elèctric per aquesta línia mentre es 
realitzen aquests treballs.  

- Els rotllos de tela asfàltica es repartiran uniformement per evitar sobrecàrregues, calçats per evitar que rodin 
per l’efecte del vent, aniran ordenats  per zones de treball per facilitar la seva  manipulació. 

- Els recipients que transportin líquids de segellaments (betums, asfalts, morters, silicones) s’ompliran de tal 
manera que no es produeixin vessaments innecessaris. 

- Les bombones de gas butà es mantindran en posició vertical, lligades al carret portabombolles i a l’ombra, 
evitant la seva exposició al sol. 

- L’accés a la coberta amb l’escala de mà no es practicarà en buits inferiors a 50x70 cm. Sobrepassant 
l’escala en 1 metre l’alçada a guardar. 
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- El formigó de formació de pendents (o formigó cel·lular, o alleugerit, etc.) es servirà a coberta amb el cubilet 
de la grua torre o, si no n’hi ha mitjançant bombeig. 

- S’establiran "camins de circulació" sobre les zones de procés de fraguat o enduriment d’una amplada de 
60cms . 

- Les planxes de polistirè es tallaran sobre banc i només seran admesos talls sobre el terra per realitzar els 
petits ajusts. 

- Hi haurà una zona d’emmagatzematge habilitada per a productes bituminosos i inflamables, i en aquesta 
zona hi haurà un extintor de pols química seca. 

- Si l’aplec de les bombones es realitza dintre d’un espai tancat cal garantir la seva ventilació. 
- S’instal·laran senyals de perills d’incendis. 
- L’hissat de la grava de remat de la coberta es realitzarà sobre plataformes emplintades. És prohibit d’omplir 

les plataformes per a evitar  d’aquesta manera vessaments innecessaris. 
- Les plataformes d’hissat de grava es governaran mitjançant cordes i mai directament amb les mans o el cos. 
- La grava es dipositarà sobre la coberta per al seu batec i anivellació, tot i evitant sobrecàrregues puntuals 

sobre el forjat. 
- El material de coberta (teules, pissarres, etc.) s’hissarà sobre plataformes emplintades, segons són enviades 

pels fabricants, perfectament apilonats i anivellats els paquets i lligats tot el conjunt a la plataforma d’hissat. 
Es repartiran per la coberta evitant sobrecàrregues puntuals sobre el forjat. 

- A cada moment la coberta es mantindrà neta i ordenada, amb aquesta finalitat, els plàstics, cartrons, papers 
i fleixos procedents dels diversos empaquetats es recolliran immediatament després d’obrir els paquets per a 
la seva posterior evacuació. 

- Els operaris que realitzin la construcció de la coberta hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir, 
granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat. 

- El quadre elèctric de zona haurà d’estar protegit per evitar contactes elèctrics, sobreintensitats i curtcircuits, 
així mateix, s’haurà de disposar del corresponent interruptor diferencial i els respectius magnetotèrmics.  

NOUS ELEMENTS AUXILIARS 

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

 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar  l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 
Les proteccions col·lectives esmentades a les normes de seguretat es troben constituïdes per: 
- Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i entornpeu de fusta, subjectats 

a un muntant que podrà estar format per un cargol de pressió o un tub embegut al forjat o una fusta  
convenientment clavetejada a la cantonada del forjat. L’alçada de la barana  serà de 90 cm., i el passamà 
haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d'alçada. Els muntants hauran d’estar situats a 2,5 
metres entre ells com a  màxim. 

- Barana formada per xarxes tipus tennis plastificades. La part superior disposa d’un tub quadrat que es 
clavetejarà a la xarxa, aquest tub alhora estarà subjectat per guardacossos cada 2,5m. 

- Tapes de fusta: es taparan els forats amb fusta i posat que hi hagi llosa de formigó es clavetejarà a la 
mateixa.  

- Malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm. 
- Bastides.  
- Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de gruix 

i 20 cm. d’ample. 
  
Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa 
assenyalada  en  aquesta activitat:  
- Senyal d’advertència de càrrega suspesa. 
- Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 
- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal d’advertència de risc d’incendi. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 



184 
  PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE BODEGA PER CONVERTIR-LA EN ALLOTJAMENT  

RURAL INDEPENDENT AL C/CANVIS NUM.17 BOT (TARRAGONA) 

 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 

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

 
 
5.- Relació d’Equips de protecció individual. 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
- Treballs de  transport (conductors i operadors de grua): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (molt especialment per a la traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada). 
 
-  Treballs  amb formigonat: 
- Cascos  de seguretat de goma de canya lata. 
- Botes de seguretat. 
- Guants de neoprè. 
- Granota de treball. 
 
- Per a treballs  amb l’encenedor de segellament: 
- Cascos  de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
 
- Pel ram de paleta:  
- Cascos  de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Granota de treball.  
- Botes de seguretat de goma de canya alta. 
- Cinturó de seguretat, si calgués. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran proporcionats  als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
  
Els Equips de Protecció individual s’hauran de  complir a cada moment els requisits establerts al RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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TANCAMENTS EXTERIORS 
1. Introducció 

1.1 Definició: 

Element constructiu que tanca i limita lateralment l’edifici. 

1.2 Tipus de tancaments exteriors: 
Façanes de fàbrica: 
- blocs.  
- maons:  
- obra vista. 
- revestit. 
- acabats penjats. 
- vidre. 

Façanes prefabricades:   
- tancament cortina.  
- plafons pesats de formigó.  
- plafons lleugers. 

1.3 Observacions generals: 

La construcció dels tancaments exteriors s' haurà de realitzar un cop s´hagi finalitzat el forjat 
corresponent, per això haurà de considerar-se, en primer lloc, l’aplec del material a  les 
respectives plantes per a la confecció d'aquest tancament. 
 
Segons criteris d'eficàcia i seguretat,  l’empresa constructora haurà de considerar una 
previsió d'elements auxiliars, com bastides penjades i/o bastides de façana, plataformes 
elevadores, etc. 
 
En la construcció del corresponent tancament només s’hauran de desmuntar les proteccions 
col·lectives al lloc on s'estigui construint.  
 
En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical dels materials es preveurà que estigui 
instal·lat el muntacàrregues, les guies del qual estaran perfectament ancorades a l'estructura 
de l'edifici, segons criteris d'eficàcia i eficiència respecte a d’altres aparells elevadors. 
També es pot considerar el desmuntatge de la grua torre si no s’ha previst cap elevació de 
pes superiors a la capacitat dels corresponents muntacàrregues, i tenint present que en 
casos puntuals es pot recórrer a la grua mòbil. 
 
A causa de la construcció dels tancaments, cal garantir la il·luminació a les zones de pas i 
de treball mitjançant  punts de llum, la potència dels quals serà d’una intensitat lumínica 
mitjana de 100 lux. 
 
Cal assegurar-se, abans d'iniciar aquesta activitat, que ja s'hagin instal·lat les tanques 
perimetrals de limitació del solar per  evitar l'entrada de personal aliè a l' obra; les 
instal·lacions d' higiene i benestar, tanmateix, les preses provisionals de obra (aigua i 
electricitat). 
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FÀBRICA DE  MAÓ I MUR DE PEDRA  

1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

Tancament construït amb maons ceràmics per garantir l'aïllament tèrmic i acústic. 

1.2 Descripció:  

L'activitat de construcció dels tancaments cal planificar-la de manera que un cop 
desencofrada i neta la planta, es puguin iniciar aquestes tasques, ja que  així es minimitza el 
risc de caiguda a diferent nivell. 
 
El procés constructiu és repetitiu per a  cada planta, i normalment s' inicia a la planta baixa. 
La construcció del tancament base de maons es realitza en les següents fases: 
- col·locació d'aplomades, per a cercar la verticalitat i la  col·locació de regles. 
- senyalització a planta, mitjançant blavet, de la primera filada. 
- col·locació de la primera filada i successives, fins a l'alçada de les espatlles. 
- instal·lació d' una bastida de cavallets si es realitza des de l'interior, i si el tancament es realitza des de 

l'exterior s'adaptarà la plataforma de treball perquè estigui recolzada sobre la bastida, essent aquesta 
bastida tubular modular o bastida penjada; perquè la realització del treball es faci de manera ergonòmica i 
amb seguretat s'haurà de garantir el subministrament dels elements necessaris per a la seva construcció. 
Per aquest motiu s'ha de considerar un aplec previ de material a les respectives plantes. Aquest aplec del 
material que normalment es realitza amb els palets corresponents, s'elevarà a través de la grua; si encara 
s'està construint l'estructura, i si no n’hi hagués, a través del muntacàrregues auxiliat  pels toros a la 
corresponent planta. Pel transport del material paletizat des del camió fins al muntacàrregues s'emprarà el 
carretó elevador. Posat que s'utilitzi la grua torre, el transport des del camió fins a les plantes es realitzarà 
amb la forquilla portapalet que es trobarà eslingada a la balda de la grua.  

  
Per  a realitzar els tancaments de fàbrica de maó serà imprescindible considerar l'equip humà següent: 
- operadors de grua. 
- manobres. 
- operadors de carretó elevador. 
 
També esdevindrà necessari tenir present els mitjans auxiliars que facin falta per dur a terme la realització de la 
façana. 
- Maquinària: formigonera pastera, grua, traginadora de trabuc ”dúmper” de petita cilindrada pel transport 

auxiliar, serra de trepar, carretó elevador, toro, etc.  
- Estris: bastides de cavallets, bastides penjades, bastides de façana, forquilla portapalets,  eslingues, 

proteccions col·lectives , individuals, etc. 
- Eines manuals. 
- Presa provisional d'aigua:  s’instal·larà un muntant a la façana pel subministrament d’aigua a cadascuna de 

les plantes. 
- Es realitzarà una instal·lació elèctrica provisional a l'interior de l'edifici connectada a la presa  provisional 

general. 
  
 
2.- Relació de Riscos  i la seva avaluació. 

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

t 
Gravetat Avaluaci

ó del 
Risc 

1- Caigudes de  persones a diferent 
nivell 

ALTA  MOLT 
GREU 

CRÍTIC 

2- Caigudes de  persones al mateix nivell ALTA  GREU ELEVAT 
3-Caiguda d’objectes per desplom MÈDIA  MOLT 

GREU 
ELEVAT 

4-Caiguda d’objectes per manipulació BAIXA  LLEU ÍNFIM 
5-Caiguda d’objectes ALTA  GREU ELEVAT 
6-Trepitjades sobre objectes ALTA  GREU ELEVAT 
7-Cops contra objectes immòbils ALTA  LLEU MEDI 
8-Cops amb elements mòbils de 
màquines 

MÈDIA  GREU MEDI 

9-Cops amb objectes o eines MÈDIA  LLEU BAIX 
10-Projecció de fragments o partícules MÈDIA  LLEU BAIX 
13-Sobreesforços BAIXA  LLEU ÍNFIM 
16-Contactes elèctrics MÈDIA  GREU MEDI 
17-Inhalació o ingestió de substàncies 
nocives 

MÈDIA  LLEU BAIX 

18-Contactes amb substàncies 
càustiques o corrosives  

MÈDIA LLEU BAIX 

26-O R: manipulació de materials 
abrasius 

ALTA LLEU MEDI 

27-Malalties causades per agents 
químics 

MÈDIA  LLEU BAIX 

28-Malalties causades per agents físics MÈDIA  LLEU BAIX 
 

OBSERVACIONS: 

(8)      Risc causat pel tall de material ceràmic amb la serra de trepar. 
(17)    Risc  causat per la inhalació de pols generat en el tall de material ceràmic amb la 
serra de trepar. 
(27)    Risc  causat pel  contacte de la pell amb el morter. 
(28)    Risc  causat pel soroll generat en el tall de material ceràmic amb la serra de trepar. 
 
 
3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’ OBRA PER  REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

- Es garantirà el subministrament de material als diferents talls d’obra mitjançant el muntacàrregues de l’obra, 
o si no es disposa d’aquest, s’emprarà la grua torre. 

- Atesos els treballs que es desenvolupen  en  aquesta activitat de tancaments cal assegurar-se que ja es 
troben construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’obra restant.  
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PROCÉS 

- El personal encarregat de la construcció de la façana haurà de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per  realitzar la seva construcció  amb la major seguretat possible. 

- Per  evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall d’obra net, endreçat i il·luminat 
adequadament. 

- Per  evitar el risc de caiguda a diferent nivell es col·locarà la corresponent barana de seguretat en els 
perímetres i  es taparan els buits horitzontals. 

- En cas que, per necessitats de construcció, no es pugui instal·lar la barana de seguretat, l’operari  exposat al 
risc de caiguda a diferent nivell haurà d’emprar el cinturó de seguretat convenientment ancorat. 

- El tall de l’obra s’ha de mantenir net de fangs o d'altres substàncies pastoses  per evitar així relliscades. 
- 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, per evitar la caiguda d’objectes.  
- En la manipulació dels materials, s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops,  ferides i 

erosions.  
- En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus dintre dels elements mòbils, i en 

especial es vetllarà per no posar el peu sota del palet. 
- Amb la finalitat d’evitar lumbàlgies es procurarà que el transport manual de material no sobrepassi el pes de 

30 Kg. 
- Es vetllarà en tot moment per la qualitat òptima dels aïllaments, així com per la correcta disposició  dels 

interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 
- Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants de 

cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat, si  aquests 
treballs a desenvolupar presenten  qualsevol risc  de caiguda a diferent nivell. 

ELEMENTS AUXILIARS 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta activitat, 
tot  complint amb la normativa de seguretat especificada en: 

Formigonera pastera 
Bastida amb elements prefabricats sistema modular 
 

 
Sempre que les condicions de treball així ho exigeixin s’empraran d’altres elements de protecció, que es 
col·locaran en l’obra atenent els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de 
Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
4. - Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 
Les proteccions col·lectives citades en les normes de seguretat es troben constituïdes per: 
- Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermitja i sòcol. L’alçada de la barana  

serà de 90 cm, i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruixària i 10 cm d’alçada. Els muntants 
(guardacossos) hauran d'estar situats a 2,5 metres entre ells com a  màxim. 

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

- Barana formada per xarxes tipus tennis plastificada. En la part superior disposa d’un tub quadrat que es 
clavatejarà a la xarxa; aquest tub al mateix temps estarà subjectat per guardacossos cada 2,5m. 

- Malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm. 
- Bastides de façanes.  
- Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de 

gruixària i 20 cm. d'amplària. 
 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, en conformitat amb la normativa 
assenyalada en aquesta activitat: 
- Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 
- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d'advertència de risc elèctric. 
- Senyal d'advertència de risc d’incendis. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
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- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
   
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es col·locaran en l’obra tot  
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art.7 RD 1627/1997). 
 

 
 
5.- Relació d'Equips de protecció  individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:   
- Treballs de transport (conductors): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment  per a les traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada). 
 
- Per als treballs del ram de paleta: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona. 
- Guants de goma (neoprè) si es manipula els morters. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuiro de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si cal. 
- Mascareta amb filtre antipols, si es manipula  la màquina de trepar. 
- Ulleres antiimpacte, si es manipula  la màquina de trepar. 
  
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran proporcionata als 
treballadors , reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
  
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts en el RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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TANCAMENTS INTERIORS 

1.- Introducció. 

1.1 Definició: 

Element constructiu, sense missió portant, que tanca i limita l’espai interior d’un edifici. 

1.2 Tipus de tancaments interiors: 
- De totxo 
- Prefabricats:  
- plafons de guix-cartró.   
- plafons de guix o escaiola. 
- plaques de guix o escaiola. 
- plaques de formigó massisses o buides. 

1.3 Observacions generals: 

Un cop realitzat el forjat, es senyalitzarà la distribució dels envans a la planta corresponent. 
 
Es realitzarà l’aplec de material a les plantes respectives, tenint en compte les zones on es 
necessitaran per a la confecció d’aquests tancaments.  
 
S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com bastides de cavallets, escales 
de mà., etc. 
 
Si no s’han enllestit els tancaments exteriors, s’hauran de respectar les proteccions 
col·lectives ja instal·lades.  
 
En aquesta activitat, per tal de facilitar el transport vertical dels materials, s’haurà de tenir la 
precaució que estigui instal·lat el muntacàrregues, que les guies del qual estiguin 
perfectament ancorades a l’estructura de l’edifici. L’ús de la grua torre s’ha de restringir 
només a l’elevació de peces dels tancaments que, per la seva mida, és impossible de 
realitzar l’elevació amb el muntacàrregues, si a causa de  les necessitats reflectides en el 
projecte no s’han de realitzar més elevacions especials a les futures activitats, es recomana 
el desparament de la grua torre; donat que a partir d’aquesta activitat, no és operativa amb 
un rendiment eficaç. 
 
S’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, que 
han de tenir una mitjana d’intensitat lumínica de 100 lux. 
 
S’han d’instal·lar tubs d’evacuació de runes per evitar l’acumulació impròpia d’aquestes 
sobre el forjat. 
    
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques 
perimètriques de limitació del solar, per tal d’evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les 
instal·lacions d’higiene i benestar així com també, les preses provisionals d’obra (aigua i 
electricitat). 
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TANCAMENTS INTERIORS DE TOTXO 
1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

Divisions fixes sense funció estructural, formades amb totxos col·locats de cantell, per a 
separacions interiors. 

1.2 Descripció: 
La construcció dels envans mitjançant totxos, encadellats, etc. Es realitza en les següents fases: 
- Senyalització a planta, mitjançant blavet, de la primera filada. 
- Col·locació de la primera filada i successives, fins a l’alçada de l’espatlla. 
- Instal·lació d’una bastida de cavallets. 

En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el 
subministrament dels elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de 
considerar un previ aplec de material a les respectives plantes. Aquest aplec de material, 
que normalment es realitza paletitzat, s’elevarà mitjançant la grua, si encara s’està construint 
l’estructura, i  en cas que no n'hi hagi, mitjançant el muntacàrregues, auxiliat pels toros a la 
planta corresponent. El transport del material paletitzat des del camió fins el 
muntacàrregues, es realitzarà mitjançant el carretó elevador. 
  
Per realitzar els envans serà imprescindible considerar l’equip humà següent: 
- operadors de grua. 
- paletes. 
- operaris de carretó elevador. 
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització dels envans: 
- Maquinària: formigonera, grua, traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada per a transport auxiliar, 

serra de trepar, carretó elevador, toro, etc. 
- Estris: bastides de cavallets, proteccions col·lectives i personals, etc. 
- Eines manuals. 
- Presa provisional d’aigua: s’instal·larà un muntant al llarg de la façana per tal de subministrar aigua a cada 

planta. 
- Es realitzarà una instal·lació elèctrica provisional a l’interior de l’edifici, connectada a la presa provisional 

general: de la presa  general sortirà un cable que alimentarà  cada bloc i, d’aquest últim quadre, partirà el 
muntant, que alhora alimentarà cada un dels quadres de les respectives plantes. Els quadres d’aquestes 
plantes disposaran de disjuntors diferencials i magnetotèrmics per tal de protegir de contactes indirectes i de 
curtcircuits-sobreintensitats. Independentment, s’instal·larà un altre muntant, el qual alimentarà un punt de 
llum a cada planta, per tal de facilitar la il·luminació a les respectives escales. 

- Instal·lacions d’higiene i benestar. 
 
 
2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 

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

t 
Gravetat Avaluaci

ó del 
risc 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell  MÈDIA       MOLT 
GREU    

ELEVAT 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell   MÈDIA         GREU          MEDI 
3.-Caiguda d’objectes per desplom            BAIXA        GREU          BAIX 
4.-Caiguda d’objectes per manipulació      BAIXA      LLEU ÍNFIM 
5.-Caiguda d’objectes                                 BAIXA         GREU          BAIX 
6.-Trepitjada sobre objectes                       MÈDIA     LLEU            BAIX 
7.-Cops contra objectes immòbils.             ALTA            LLEU    MEDI 
8.-Cops amb elements mòbils de 
màquines.               

MÈDIA        GREU          MEDI 

9.-Cops amb objectes o eines.                   MÈDIA       LLEU      BAIX 
10.-Projecció de fragments o partícules.    MÈDIA         LLEU            BAIX  
13.-Sobreesforços.                                     BAIXA    GREU        BAIX 
16.-Contactes elèctrics.                             MÈDIA      GREU          MEDI 
18.-Contactes amb substàncies 
càustiques o corrosives  

MÈDIA         LLEU      BAIX  

26.-O. R.: manipulació de materials 
abrasius.             

ALTA       LLEU            MEDI 

27.-Malaties causades per agents 
químics.                   

MÈDIA       GREU          MEDI 

28.-Malalties causades per agents físics.  MÈDIA          GREU         MEDI  
 

OBSERVACIONS: 

(8)     Risc causat pel tall de material ceràmic amb la serra de trepar. 
(17)   Risc causat per la inhalació de pols generada pel tall de material ceràmic amb la serra 
de trepar. 
(27)   Risc causat pel contacte de la pell amb el morter. 
(28)   Risc causat pel soroll generat pel tall de material ceràmic amb la serra de trepar. 
 
 
3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER  REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
- Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant el muntacàrregues d’obra o, si 

manca, es farà servir la grua torre. 
- Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat d’envans, s’ha d’assegurar que ja estiguin construïdes 

les instal·lacions d’higiene i benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.  

PROCÉS 
- El personal encarregat de la construcció dels envans ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans 

auxiliars necessaris per realitzar la construcció d’aquesta amb la major seguretat possible. 
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- Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall net, endreçat i convenientment 
il·luminat. 

- Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades en les 
activitats anteriors. 

- En cas que per necessitats de construcció no es pogués instal·lar la barana de seguretat, l’operari exposat a 
risc de caiguda a diferent nivell haurà d’emprar el cinturó convenientment ancorat. 

- Quan per necessitats d’obra, s’hagin de treure proteccions col·lectives provinents del tall d’estructures o 
anteriors, aquestes hauran de ser reposades a tots aquells espais que les necessitin, i fins i tot, mentre 
aquell espai de temps en el qual, per una raó o altra, no s’estigui treballant en aquell punt. 

- S’ha de mantenir el tall net de substàncies pastoses per evitar relliscades. 
- Si l’entrada de material ceràmic paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliat per 

plataformes específiques. En cas de no ser així, els palets es col·locaran sempre més endins del cantell del 
forjat, per a que, d’aquesta manera, les baranes de perímetre puguin continuar realitzant la seva funció. 

- S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats. 
- Els fleixos s’han de tallar, donat que, en cas de no fer-ho, poden convertir-se en un llaç amb el qual, en 

ensopegar, es produeixin caigudes al mateix nivell, o fins i tot, des d’alçada. 
- En la manipulació de materials, s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i  

erosions.  
- En la manipulació del toro, es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i en especial 

es tindrà la precaució de no posar el peu sota el palet. 
- Per tal d’evitar lumbàlgies, es procurarà que el material per transportar manualment no superi els 30 kg. 
- Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors 

diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 
- En aquells treballs en els quals sigui necessari escarpa i punxó, els operaris es protegiran els ulls amb 

ulleres antipartícules. 
- Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants de 

cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir i cinturó de seguretat, si en aquests treballs a 
desenvolupar hi hagués risc de caiguda a diferent nivell. 

- Els operaris que realitzin la manipulació de morters, hauran d’emprar casc de seguretat, guants de goma, 
granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a desenvolupar hi 
hagués risc de caiguda a diferent nivell. 

- S’han de disposar les bastides de manera que l’operari mai treballi per sobre de l’alçada de l’espatlla. 
- Posat que es treballés a bastida de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posarà una protecció a base de 

barana perimètrica. 
- Les reixes de totxos i els munts de runa es disposaran de manera que no transmetin als forjats, esforços 

superiors als d’ús. 
- Diàriament s’evacuaran les runes mitjançant els conductes d’evacuació situats a la façana, els quals 

disposaran a cada planta de la seva corresponent obertura per una correcta evacuació de les runes a sobre 
del contenidor situat a l’extrem inferior del conducte.  

ELEMENTS AUXILIARS 

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

Transpalet manual: carretó manual 
Formigonera pastera 
Bastida de borriquetes 
Serra 
 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
 
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 
Les proteccions col·lectives a què s’ha fet referència en les normes de seguretat, estaran constituïdes per: 
- Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana ha 

de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir, com a mínim, 2,5 cm. de gruix i 10 cm. d’alçada. Els muntants 
(guardacossos) hauran d’estar situats a 2.5 metres entre ells com a màxim. 

- Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm., i reforç central amb 
tub buit, i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tram de protecció format per malla electrosoldada 
de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un guardacòs amb 
forma de muntant. 
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- Barana formada per xarxes tipus tennis plastificades: en la seva part superior disposa d’un tub quadrat, al 

qual es clavarà la xarxa. Aquest tub, alhora, serà subjectat per guardacossos cada 2,5 m. 
- Malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm. 
- Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres, quallades amb taulons de 2,5 cm. de gruix 

i 20 cm. d’ample. 
  
Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa 
ressenyada a aquesta activitat: 
- Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 
- Senyal d’advertència de caiguda d’objectes a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
- Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
  
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran en l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
 

 
 
 
5.- Relació d’Equips de protecció individual. 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
-  Treballs de transport  (conductors i operadors de grua): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada). 
  
- Pels treballs de maçoneria : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Guants de goma (neoprè), en cas de manipulació de morters. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si calgués. 
- Màscara amb filtre antipols, en la manipulació de la serra trepadora. 
- Ulleres antiimpactes, en la manipulació de la serra trepadora. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors 
amb ells, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Els equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 
773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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REVESTIMENTS DE PARAMENTS 

1.- Introducció 

1.1 Definició: 

Element superficial que, aplicat a un parament, està destinat a millorar les seves propietats 
i/o aspectes. 

1.2 Tipus de revestiments: 
- Exteriors: 
- aplacats o xapats: revestiment exterior de paraments amb plaques de fusta, taulons de fusta, perfils 

d’alumini, perfils metàl·lics amb acabat decoratiu i plaques rígides d’acer, o altres. 
- arrebossats: revestiment continu de morter de ciment, calç o mixte, que s’aplica per eliminar les irregularitats 

d’un parament i pot servir de base per l’estucat o un altre acabat posterior. 
- pintures: revestiment continu de paraments i elements d’estructura, ram de fuster, manyeria i elements 

d’instal·lacions, situats a l’exterior amb pintures i vernissos. 
- Estucat: revestiment continu exterior de morter de ciment, de calç i ciment o de resines sintètiques, que 

s’aplica en una o més capes a un parament prèviament arrebossat amb la finalitat de millorar la superfície 
d’acabat del mateix. 

 
- Interiors:  
- aplacats o xapats: revestiment interior de paraments amb planxes rígides de suro, taules i taulons de fusta, 

perfils d’alumini o de plàstic, perfils metàl·lics amb acabat decoratiu i plaques rígides d’acer inoxidable o 
PVC, o altres. 

- enrajolat de parets: revestiment de paraments interiors amb rajoles de València 
- arrebossats: revestiment continu de morter de ciment, calç o mixte, que s’aplica per eliminar les irregularitats 

d’un parament i pot servir de base per l’estucat o un altre acabat posterior. 
- flexibles:  revestiment continu de paraments interiors amb papers, plàstics, microfusta i microsuro, per a 

acabat decoratiu de paraments, presentats en rotlles flexibles. 
- refererit: revestiment continu interor de guix negre, que s’aplica a les parets per preparar-les, abans de 

l’operació més fina del lliscat. 
- lliscat: revestiments contnus interiors de guix blanc, que constitueix la terminació o acabament que es fa a 

sobre de la superfície del referit. 
- pintures: revestiment continu de paraments i elements d’estructura, ram de fuster, manyeria i elements 

d’instal·lacions, situats a l’interior amb pintures i vernissos. 
- teixits: revestiment continu de paraments interiors amb materials tèxtils o moquetes a base de fibra natural o 

artificial. 

1.3 Observacions generals: 
S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com: 
- per a revestiments exteriors: bastides de façana o bastides penjades, etc. 
- per a revestiments interiors: bastides de cavallets, escales de mà, etc. 
 
En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’utilitzaran gruetes de petita capacitat. 
 
Als treballs interiors s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant 
punts de llum la potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica de 100 lux. 
 
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques 
perimètriques de limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les 
instal·lacions d’higiene i benestar, així com també les preses provisionals d’obra (aigua i 
electricitat). 
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REVESTIMENTS INTERIORS 
1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

Element superficial que, aplicat a un parament interior, està destinat a millorar les seves 
propietats i/o aspecte. 

1.2 Descripció: 
Tipus de revestiments interiors: 
- aplacats o xapats. 
- arrebossats. 
- pintures. 
- Enrajolats de parets:        
- amb morter de ciment 
- amb adhesiu. 
- referits i lliscats.  
- tèxtils.   
- flexibles.   
 
En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el 
subministrament dels elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de 
considerar un previ aplec de material a les respectives plantes. Aquest aplec de material 
s’elevarà mitjançant maquinària instal·lada per a aquesta finalitat: muntacàrregues, gruetes, 
etc. El transport s’auxiliarà mitjançant toros a la respectiva planta. El transport de material 
paletitzat des del camió o magatzem fins els aparells elevadors es realitzarà mitjançant el 
carretó elevador. 
 
Per tal de realitzar els revestiments, serà imprescindible considerar el següent equip  humà: 
- operadors de grua. 
- operaris de muntatge, pintors o manipuladors de morter i guixos, segons el cas. 
- operadors de carretó elevador. 
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització dels 
revestiments: 
- Maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, carretó elevador, toro, etc.  
- Estris: bastides tubulars modulars, bastides de cavallets, escales de mà, proteccions col·lectives i personals, 

etc. 
- Eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, etc. 
- Presa provisional d’aigua. 
- Instal·lació elèctrica provisional. 
- Instal·lacions d‘higiene i benestar 
 
 
 
2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 

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

t 
Gravetat Avaluaci

ó del 
risc 

1.-Caigudes de persones a diferent 
nivell.  

MÈDIA MOLT 
GREU 

ELEVAT 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell. MÈDIA GREU MEDI 
3.-Caiguda d’objectes per desplom.  BAIXA GREU BAIX 
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  MÈDIA LLEU BAIX 
5.-Caiguda d’objectes.  BAIXA GREU BAIX 
6.-Trepitjades sobre objectes.  MÈDIA LLEU BAIX 
7.-Cops contra objectes immòbils.  ALTA LLEU MEDI 
8.-Cops amb elements mòbils de 
màquines.  

MÈDIA GREU MEDI 

9.-Cops amb objectes o eines. MÈDIA LLEU BAIX 
10.-Projecció de fragments o partícules.  MÈDIA LLEU BAIX 
13.-Sobreesforços.  BAIXA GREU BAIX 
16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA GREU MEDI 
17.-Inhalació o ingestió de substàncies 
nocives.  

BAIXA GREU BAIX 

18.-Contactes amb substàncies 
càustiques o corrosives   

MÈDIA GREU MEDI 

20.-Explosions.  BAIXA MOLT  
GREU 

MEDI 

21.-Incendis.  BAIXA GREU BAIX 
26.-O. R.: manipulació de materials 
abrasius.  

ALTA LLEU MEDI 

27.-Malalties causades per agents 
químics.  

MÈDIA GREU MEDI 

 

OBSERVACIONS: 

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

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
- Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua, el muntacàrregues d’obra; 

per a elements de poc pes, la grueta, i bombes per elevacions de morters, formigons, guixos i materials a 
granel. 

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

PROCÉS 
- El personal encarregat de la realització dels revestiments ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 

mitjans auxiliars necessaris per tal de realitzar-los amb la major seguretat possible. 
- Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net, endreçat i ben il·luminat. 
- Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les 

activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.). 
- És prohibida la formació de bastides a base d’un tauló recolzat als escalons de dues escales de mà, tant les 

de recolzament lliure, com les de tisores, per evitar el risc de caiguda a diferent nivell. 
- És prohibida la formació de bastides a base de bidons, piles de materials i assimilables per evitar la 

realització de treballs sobre superfícies insegures, 
- Fins a 3 metres d’alçada, es podran utilitzar bastides de cavallets fixes. 
- Per sobre de 3 metres, s’han d’emprar cavallets fornits de bastidors mòbils travats. 
- La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment 

de dos metres. 
- En cas que s’hagi de treballar en bastides de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posarà una protecció a 

base de barana perimètrica.  
- Les plataformes de treball sobre bastides tubulars mòbils, no es posaran en servei sense abans haver 

ajustat els frens de trànsit per evitar moviments indesitjables. 
- La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i reixeta 

de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts. 
- S’ha de mantenir el tall net de substàncies pastoses per evitar relliscades. 
- Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliada per plataformes 

específiques de càrrega i descàrrega. 
- S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats. 
- Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es fes, aquests es podrien convertir en un “llaç” amb el qual, 

en ensopegar, es podrien produir caigudes al mateix nivell o fins i tot des d’alçada. 
- En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per tal d’evitar cops, ferides i 

erosions.  
- En la manipulació del toro, es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i en especial, 

es tindrà la precaució de no posar el peu sota el palet. 
- Per evitar lumbàlgies, es procurarà que el material per transportar manualment no superi els 30 Kg. 
- És prohibida la connexió de cables als quadres de subministrament d’energia sense les clavilles mascle-

femella. 
- Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors 

diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 
- Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants de 

cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests 
treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

Aplacat o xapat 
- En el cas d’aplacats o xapats, la bastida haurà de ser fixa, essent totalment prohibit d’emprar el  bastiment 

penjat. 
- No s’ha de recolzar cap element auxiliar al xapat. 
- El transport de les plaques es farà en gàbies, plàteres o dispositius similars dotats de laterals fixos o 

abatibles. 
- Els operaris que realitzin la col·locació de plaques hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona 

(tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a 
desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

Entaulellat 
- El tall, mitjançant la serra de trepar, de les plaquetes i demés peces ceràmiques es realitzarà a locals oberts 

per evitar la respiració d’aire amb gran quantitat de pols. 
- Els talls es netejaran de “retalls” i “deixalles de pasta”. 
- Les runes s’apilaran ordenadament per a la seva evacuació mitjançant trompes. 
- És prohibit de llençar les runes directament pels forats de façana o dels patis. 
- Les caixes de plaquetes o rajoles de valència s’aplegaran a les plantes repartides al costat dels talls, on  les 

necessitin, situades el més allunyades possible dels trams, per evitar sobrecàrregues innecessàries. 
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- Les caixes de plaquetes aplegades, mai es disposaran de manera que obstaculitzin les zones de pas. 
- Els operaris hauran d’emprar casc de seguretat, guants de làtex, granota de treball i botes de cuir de 

seguretat. 

Arrebossats, referits i lliscats. 
- Els sacs de conglomerats s’aplegaran ordenadament, repartits al costat dels talls on siguin necessaris, el 

més separat possible dels trams, per evitar sobrecàrregues innecessàries.  
- Els sacs d’aglomerant es disposaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas. 
- Quan les plataformes de treball siguin mòbils (plataformes de treball sustentades mitjançant elements 

pneumàtics o per cabrestants moguts per accionament elèctric, etc.) s’empraran dispositius de seguretat que 
evitin el seu lliscament voluntari. 

- Els operaris que realitzin la manipulació de morters i guixos hauran d’emprar casc de seguretat, guants de 
goma, granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat, si en aquests treballs a 
desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

- En els treballs d’arrebossat amb màquina s’haurà de vigilar en tot moment que es compleixi el Reglament de 
Baixa Tensió.  

Tèxtils i flexibles. 
- El transport de paquets de llates d’empostissar (rotlles de tela, moqueta, goma espuma, etc.) es realitzarà 

mitjançant dos operaris per tal d’evitar els accidents per interferències, ensopegades o sobreesforços. 
- Durant l’ús de coles i dissolvents, es mantindrà constantment un corrent d’aire suficient tant com per la 

renovació constant com per evitar les possibles intoxicacions. 
- S’establirà un lloc per l’emmagatzematge de les coles i dissolvents; i aquest magatzem haurà de mantenir 

una ventilació constant. 
- És prohibit de mantenir en el magatzem pots de dissolvents i coles sense estar perfectament tancats, per tal 

d’evitar la formació d’atmosferes nocives. 
- Els recipients d’adhesius inflamables i dissolvents estaran allunyats de qualsevol focus de calor, foc o 

espurna. 
- Els revestiments tèxtils s’emmagatzemaran totalment separats dels dissolvents i coles per evitar possibles 

incendis. 
- S’instal·laran cartells de perill d’incendis i de no fumeu a sobre de la porta del magatzem de coles i 

dissolvents, i del magatzem de productes tèxtils. 
- En cada magatzem s’instal·larà un extintor de pols química seca. 
- En l’accés a cada planta, on s’estiguin fent servir coles i dissolvents, s’instal·larà un cartell de no fumeu. 
- És prohibit d’abandonar directament a terra, tisores, ganivets, grapadores, etc. 
- Els operaris hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de treball, botes de cuir de 

seguretat i màscara de filtre químic si l’adhesiu conté productes volàtils químics tòxics. 

Pintures 
- Es farà el màxim per evitar el contacte directe de pintures amb la pell, per la qual cosa es dotarà els 

treballadors que realitzin l’emprimació, de peces de treball adequades, que els protegeixin d’esquitxades i 
permetin la seva mobilitat (casc de seguretat, pantalla facial antiesquitxades, granota de treball, guants de 
neoprè, botes de seguretat i en els casos que es necessiti, cinturó de seguretat 

- El vessament de pintures i matèries primes sòlides com pigments, ciments, i d’altres, es durà a terme des de 
poca alçada per evitar esquitxades i núvols de pols. 

- Quan es treballi amb pintures que continguin dissolvents orgànics o pigments tòxics, no es fumarà, ni es 
menjarà ni es beurà. 

- Quan s’apliquin emprimacions que desprenguin vapors orgànics, els treballadors hauran de ser dotats 
d’adaptador facial que ha de complir amb les exigències legals vigents, a aquest adaptador facial hi anirà 
acoblat el seu corresponent filtre químic, o filtre mecànic quan les pintures continguin una alta càrrega de 
pigment i sense dissolvents orgànics que evitin  la ingestió de partícules sòlides. 

- Quan s’apliquin pintures amb risc d’inflamació, s’allunyaran del treball les fonts irradiadores de calor, com 
treballs de soldadura i d’altres, tenint previst pels voltants del tall un extintor. 

- L’emmagatzematge de pintures susceptibles d’emanar vapors inflamables s’hauran de fer en recipients 
tancats, allunyant-los de fonts de calor i, en particular, quan s’emmagatzemin recipients que continguin 
nitrocel·lulosa s’haurà de realitzar una volta periòdica dels mateixos per tal d’evitar el risc d’inflamació. 
S’instal·laran extintors de pols química seca al costat de la porta d’accés al magatzem de pintures 

- Els pots industrials de pintures i dissolvents s’aplegaran a sobre de taulons de repartiment de càrregues per 
evitar sobrecàrregues innecessàries. 

- El magatzem de pintures disposarà de ventilació. 
- Sobre de la porta del magatzem de pintures s’hauran d’instal·lar les següents senyals: advertència de 

material inflamable, advertència material tòxic, no fumeu. 
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ELEMENTS AUXILIARS 

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

Escales de mà 
Transpalet manual: carretó manual 
Bastida de borriquetes 
Serra 
 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
 
 
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 
Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 
- Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana ha 

de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants 
(guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

- Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm i reforç central amb 
tub buit i, a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla 
electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un 
guardacòs en forma de muntant. 

- Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de gruix 
i 20 cm. d’ample. 

- Extintor de pols química seca. 
 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 
- Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 
- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal d’advertència de risc d’incendi. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de no fumeu. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
- Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
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5.- Relació d’Equips de protecció individual. 
Els equips de protecció individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
- Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada). 
 
- Pels treballs amb pintura i coles: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte.  
- Pantalla facial, si s’escau..  
 
- Pels treballs amb morters i guixos: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
 
- Pels treballs de revestit o xapat: 
- Cascos de seguretat 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà els treballadors 
dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D. 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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PAVIMENTS 
1.- Introducció. 

1.1 Definició: 

Element superficial que, aplicat a un sòl, està destinat a millorar les seves propietats i/o 
aspecte. 

1.2 Tipus de revestiments: 
- peces rígides: revestiment de sòls i escales interiors i exteriors amb peces dels següents materials: pedra 

natural o artificial, ceràmica, ciment, terratzo, formigó, fusta i xapa d’acer. 
- flexibles: revestiment de sòls i escales a interiors, amb llosetes, rajoles i rotllos dels següents materials: 

moqueta de fibres naturals o sintètiques, linòleum, PVC i a interiors i exteriors amb rotllos i rajoles de goma i 
policloroprè. 

- soleres: revestiment de sòls naturals a l’interior d’edificis amb capa resistent de formigó en massa, la 
superfície superior de la qual quedarà vista o rebrà un revestiment. 

1.3 Observacions generals: 

En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’empraran gruetes de petita capacitat, 
sistemes de bombatge pneumàtic de morters o assimilables.  
 
Aplec de material paletitzat, les elevacions del qual s’haurien d’haver realitzat abans del 
desmuntatge de la grua. 
 
Als treballs interiors, s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant 
punts de llum, la potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica mèdia de 100 lux.  
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques 
perimètriques de limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les 
instal·lacions d’higiene i benestar així com també, les preses provisionals d’obra (aigua i 
electricitat). 
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PAVIMENTS 

1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

Element superficial que, aplicat a un sòl, està destinat a millorar les seves propietats i/o 
aspecte. 

1.2 Descripció: 
- tipus de revestiments amb peces rígides:  
- amb rajoles de pedra, ceràmiques rebudes amb morter, ceràmiques enganxades, de ciment, de ciment 

permeable, de terratzo, de formigó, de parquet hidràulic, de fosa, de xapa d’acer i d’asfalt. 
- amb llistons d’empostissar (mosaic). 
- amb posts (fusta). 
- amb lloses de pedra. 
- amb plaques de formigó armat. 
- amb llambordins de pedra i formigó. 
 
- tipus de revestiments flexibles:  
- Llosetes de moqueta autoadhesives, de linòleum adherides, de PVC homogeni o heterogeni adherides a 

tocar o soldades. 
- Rotlles de moqueta adherits, tesats per adhesió o tesats per llates d’empostissar; de linòleum adherits, de 

goma adherits o rebuts amb ciment, de PVC homogeni o heterogeni adherits amb juntes a tocar o soldades. 
- Rajoles de policloroprè adherides o rebudes amb ciment, de goma adherides o rebudes amb ciment. 
 
- tipus de soleres: per a instal·lacions, lleugeres, semipesants i pesants. 
 
En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el 
subministrament dels elements necessaris per la seva construcció. Per això s’haurà de 
considerar un previ aplec de material a les respectives plantes. Aquest aplec de material  
s’elevarà mitjançant la maquinària instal·lada per a aquella fi: grues, muntacàrregues, 
gruetes, etc. El transport s’auxiliarà mitjançant toros a la corresponent planta. El transport 
del material paletitzat des del camió o magatzem fins els aparells elevadors es realitzarà 
mitjançant el carretó elevador. 
 
Per realitzar els paviments serà imprescindible considerar el següent equip humà: 
- operadors de grua. 
- enrajoladors i d’altres. 
- operadors de carretó elevador. 
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització dels 
paviments: 
- Maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada per 

transport auxiliar,  carretó elevador, toro, etc.  
- Estris. 
- Eines manuals. 
- Presa provisional d’aigua. 
- Instal·lació elèctrica provisional. 
- Instal·lacions d’higiene i benestar. 
 
 
2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 

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

itat 
Gravetat Avaluaci

ó del 
risc 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.     BAIXA MOLT 
GREU 

MEDI 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell       MÈDIA GREU MEDI 
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.         BAIXA LLEU ÍNFIM 
5.-Caiguda d’objectes.                                    BAIXA GREU BAIX 
8.-Cops amb elements mòbils de 
màquines.             

MÈDIA GREU MEDI 

10.-Projecció de fragments o partícules         MÈDIA LLEU BAIX 
11.-Atrapaments per o entre objectes.           BAIXA GREU BAIX 
13.-Sobreesforços.                                         BAIXA GREU BAIX 
16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA GREU MEDI 
17.-Inhalació o ingestió de substàncies 
nocives.          

MÈDIA GREU MEDI 

18.-Contactes amb substàncies càustiques 
o corrosives   

MÈDIA GREU MEDI 

20.-Explosions.                                               BAIXA MOLT 
GREU 

MEDI 

21.-Incendis.                                                  BAIXA GREU BAIX 
26.-O. R.: manipulació de materials 
abrasius.                  

ALTA LLEU MEDI 

27.-Malalties causades per agents químics.  MÈDIA GREU MEDI 
 

OBSERVACIONS: 

(8) Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de bombatge de material o 
degut a la manipulació de l’esmoladora angular. 
(11) En treballs de manutenció de càrregues paletitzades. 
(16) Risc específic en treballs de poliment 
(18 I 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents o pigments 
tòxics. 
(17, 20 i 21) Risc causat per l’ús de dissolvents. 
(26) Risc causat per la manipulació de peces per pavimentar. 
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3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
- Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua, el muntacàrregues d’obra; 

per elements de poc pes, la grueta, i bombes per les elevacions de morters, formigons i materials a granel. 
- Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments s’ha d’assegurar que ja estan 

construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per l’execució de la resta de l’obra. 

PROCÉS 
- El personal encarregat de la realització dels paviments ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans 

auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 
- Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall net, endreçat i ben il·luminat. 
- Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les 

activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.) 
- Si hi ha substàncies pastoses (pel poliment del paviment) s’haurà de limitar amb garlandes i senyalitzar el 

risc de pis lliscós. 
- La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment 

de dos metres. 
- La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i  

reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts. 
- El material paletitzat serà transportat mitjançant ungles portadores de palets convenientment bragat a la 

grua. 
- Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliat per plataformes 

específiques.   
- S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats. 
- Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es faci, aquests podrien convertir-se en un “llaç”, amb el qual, 

en ensopegar, es produïssin caigudes a diferent nivell, i fins i tot des d’alçada. 
- En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i 

erosions.  
- En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i en especial, 

es tindrà la precaució de no posar el peu sota el palet. 
- Per evitar lumbàlgies es procurarà que el material a transportar manualment no superi els 30 Kg. 
- Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors 

diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 
- És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament d’energia sense les clavilles mascle-femella. 
- Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants de 

cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests 
treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

Peces rígides 
- El tall de peces de paviment s’executarà a una via humida per evitar lesions als pulmons per treballar en 

ambients amb pols neumoconiòtiques. 
- El tall de peces de paviment en via seca amb serra de trepar es realitzarà situant el tallador a sotavent, per 

evitar en la forma del possible, de respirar els productes del tall en suspensió. 
- Posat que es realitzessin els talls amb serra circular o rotaflex (radial) es tindrà molt de compte amb la 

projecció de partícules, per la qual cosa s’ha de fer a un lloc on el trànsit de personal sigui mínim, i cas de no 
ser així, s’haurà d’apantallar la zona de tall. 

- Les peces de paviment s’aixecaran  sobre  palets convenientment fetes les vorades.  
- Les peces del paviment s’aixecaran a les plantes a sobre de plataformes emplintades, cas de no estar 

paletitzats i totalment fetes les vorades. 
- Les peces s’hauran d’apilar correctament dins de la plataforma emplintada, apilades dins de les caixes de 

subministrament i no es trencaran fins a l’hora d’utilitzar el seu contingut. 
- El conjunt apilat es fleixarà o lligarà a la plataforma d’hissat per evitar vessaments de la càrrega. 
- Les peces de paviment soltes s’hauran d’hissar perfectament apilades a l’interior de gàbies de transport per 

evitar accidents per vessament de la càrrega.  
- Els sacs d’aglomerant s’hissaran perfectament apilats i fleixats o lligats a sobre de plataformes emplintades, 

fermament amarrades per evitar vessaments. 
- Els llocs de trànsit de persones s’hauran d’acotar mitjançant cordes amb banderoles a les superfícies 

recentment solades. 
- Les caixes o paquets de paviment s’aplegaran a les plantes linealment i repartides al costat dels talls, a on 

es vagi a col·locar. 
- Les caixes o paquets de paviment mai s’han de disposar de mode que obstaculitzin les zones de pas. 
- Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació interna de l’obra, es tancarà l’accés, 

indicant-se itineraris alternatius mitjançant senyals de direcció obligatòria. 



PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE BODEGA PER CONVERTIR-LA EN ALLOTJAMENT        207 
RURAL INDEPENDENT AL C/CANVIS NUM.17 BOT (TARRAGONA) 

- Els llocs en fase de poliment seran senyalitzats mitjançant un senyal d’advertència de “perill” amb rètol de 
“paviment lliscant” 

- Les polidores i abrillantadores a emprar estaran dotades de doble aïllament, per evitar els accidents per risc 
elèctric. 

- Les polidores i abrillantadores estaran dotades de cèrcol de protecció antiatrapaments, per contacte amb els 
raspalls i papers de vidre. 

- Les operacions de manteniment i substitució o canvi d’aquells raspalls o papers de vidre es realitzaran amb 
la màquina “desendollada de la xarxa elèctrica”. 

- Els llots, producte dels poliments, han de ser retirats sempre cap a les zones que no siguin de pas, i han de 
ser eliminats immediatament de la planta un cop finalitzat el treball. 

- Els operaris que realitzin el transport de material hauran d’emprar el casc de seguretat, guants de cuir i lona 
(tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 

- Els operaris que manipulin llots, morters, etc. hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè o làtex, 
granota de treball, botes de goma de seguretat amb sola antilliscant.  

- Els operaris que realitzin el tall de les peces hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus 
americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat, ulleres antiimpactes i als casos en què es necessitin, 
màscara antipols. 

- Els paquets de lamel·les de fusta seran transportats per un mínim de dos homes, per evitar accidents per 
descontrol de la càrrega i lumbàlgies. 

- Els accessos a zones en fase d’arrebossats, s'assenyalaran amb “prohibit el pas” i amb un rètol de 
“superfície irregular”, per prevenir de caigudes al mateix nivell. 

- Els llocs en fase de fregat amb paper de vidre, romandran constantment ventilats per tal d’evitar la formació 
d’atmosferes nocives (o explosives) per pols de fusta. 

- Les màquines de fregar a emprar, estaran dotades de doble aïllament, per evitar accidents per contacte amb 
energia elèctrica. 

- Les polidores a emprar tindran el manillar de maneig i control revestit de material aïllant de l’electricitat. 
- Les operacions de manteniment i substitució dels papers de vidre es realitzaran sempre amb la màquina 

"desendollada de la xarxa elèctrica”. 
- Les serradures produïdes seran escombrades mitjançant raspalls i eliminades immediatament de les 

plantes. 
- Es disposaran a cada planta petits contenidors per emmagatzemar les deixalles generades; que s'hauran 

d’evacuar als muntacàrregues. 

Flexibles 
- Les caixes de llosetes o rotlles s’aplegaran a les plantes linealment i repartides al costat dels talls on s’hagin 

d’emprar, situades el més allunyats possible dels trams, per evitar sobrecàrregues innecessàries. 
- Els aplecs de material mai es disposaran de manera que obstaculitzin els llocs de pas. 
- És prohibit d’abandonar i deixar encesos els encenedors i bufadors; un cop utilitzats s’apagaran 

immediatament, per tal d’evitar incendis. 
- Durant l’ús de coles i dissolvents, es mantindrà constantment un corrent d’aire suficient per a la renovació 

constant, evitant atmosferes tòxiques. 
- S’establirà un lloc per l’emmagatzematge de coles i dissolvents; aquest magatzem haurà de mantenir una 

ventilació constant. 
- És prohibit de mantenir i emmagatzemar coles i dissolvents a recipients sense estar perfectament tancats, 

per evitar la formació d’atmosferes nocives. 
- Els paviments plàstics s’emmagatzemaran separadament dels dissolvents i coles, per evitar incendis. 
- S’instal·laran dos extintors de pols química seca ubicats cada un d’ells al costat de cada porta del magatzem 

(al de dissolvents i al de productes plàstics) 
- S’instal·laran rètols de perill d’incendis i de no fumeu a sobre de la porta del magatzem de coles i dissolvents 

i del magatzem de productes plàstics. 
- En l’accés a cada planta on s’estiguin utilitzant coles i dissolvents, s’instal·larà un rètol de no fumeu.. 
- Els recipients d’adhesius inflamables i dissolvents estaran, allunyats de qualsevol focus de calor, foc o 

espurna. 
- És prohibit d’abandonar directament a terra, tisores, ganivets, grapadores, etc. 
- Els operaris hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de treball, botes de cuir de 

seguretat i màscara de filtre químic si l’adhesiu conté productes volàtils químics tòxics. 

ELEMENTS AUXILIARS 

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

Transpalet manual: carretó manual 
Formigonera pastera 
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Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
 
 
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 
Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 
- Baranes de seguretat formades per muntants, barra intermèdia i sòcol. La barana ha de ser de 90 cm., i el 

passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran 
d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

- Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central amb 
tub buit, i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla 
electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un 
guardacòs en forma de muntant. 

- Extintor de pols química seca. 
 
Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 
- Senyal de perill. 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal d’advertència de risc d’incendi. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de no fumeu. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
- Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
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5.- Relació d’Equips de protecció individual. 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
- Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada). 
 
- Pels treballs amb coles i dissolvents: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte.  
- Pantalla facial, si s’escau.  
 
- Pels treballs amb morters, formigons i llots: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de goma de seguretat. 
 
- Pels treballs de col·locació de paviment: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Genolleres. 
- Ulleres antiimpactes als casos de paviments rígids. 
- Màscara antipols, als casos de tall de paviments rígids. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors 
dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D. 
773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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RECOBRIMENTS DE SOSTRES 

1.- Introducció. 

1.1 Definició:  

Cara inferior del forjat que cobreix una construcció, edifici i els espais interiors que el 
composen. 

1.2 Tipus de sostres: 
- Revestiments de sostres:  
- referit: revestiment continu interior de guix negre, que s’aplica per preparar els sostres, abans de l’operació 

més fina del lliscat. 
- lliscat: revestiment continu interior de guix blanc, que constitueix la terminació o acabament que es fa sobre 

la superfície del referit. 
- pintures: revestiment continu de sostres i elements d’estructura, fusteria, manyeria i elements 

d’instal·lacions, situats a l’interior amb pintures i vernissos. 
 
- Cels rasos: 
- continus: formació de sostres suspesos sense juntes aparents, a interiors d’edificis. 
- de plaques (discontinus): formació de sostres amb juntes aparents, suspesos mitjançant entramats 

metàl·lics, a interiors d’edificis. 

1.3 Observacions generals: 

S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com bastides de cavallets, bastides 
tubulars modulars, bastides tubulars modulars sobre rodes, plataformes elevades 
hidràulicament, escales de mà, etc. 
 
En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’empraran muntacàrregues i gruetes 
de petita capacitat. 
 
S’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, la 
potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica mèdia de 100 lux. 
 
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques 
perimètriques de limitació del solar, per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les 
instal·lacions d’higiene i benestar, així com, també, les preses provisionals d’obra (aigua i 
electricitat). 
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RECOBRIMENTS DE SOSTRES 
1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

Cara inferior del forjat que cobreix una construcció, edifici i els espais interiors que el 
composen. 
 
Cel ras constituït per canyís, escaiola o peces especials d’un material qualsevol, que es 
penja del forjat, donat que no té funció resistent. 

1.2 Descripció: 
Un cop realitzats els tancaments tant exteriors com interiors, iniciarem el recobriment dels sostres, distingint els 
diferents tipus: 
- Revestiment de sostres:  
Per a la realització de revestiment, es muntarà una tarima sustentada sobre cavallets, aquesta plataforma haurà 
de cobrir, en una o vàries fases, segons la dimensió de la superfície, tota la superfície a recobrir. Aquesta es 
realitza per donar facilitat al treballador que ha d’atendre al sostre i no per on circula, als diferents treballs de 
col·locació de guixos i pintures. 
 
- Cels rasos: 
Per a la realització de cels rasos s’auxiliaran els treballs amb escales de tisora per a la col·locació de les guies o 
penjadors fins a 3 metres i per alçades superiors es realitzarà la col·locació amb petites torres de bastida tubular 
modular amb rodes. 

Els cels rasos es poden realitzar: 
- sense guies: formació de sostres mitjançant plaques suspeses mitjançant penjadors, a interiors d’edifici. 
- amb guies (discontinus) : formació de sostres amb juntes aparents, suspesos mitjançant entramats 

metàl·lics, a interiors d’edificis. 
 
En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el 
subministrament dels elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de 
considerar un previ aplec de material a les respectives plantes. Aquest aplec de material  
s’elevarà mitjançant maquinària instal·lada per a aquesta fi: muntacàrregues, gruetes, etc. El 
transport s’auxiliarà mitjançant toros a la corresponent planta. Pel transport del material 
paletitzat, des del camió o magatzem fins els aparells elevadors es realitzarà mitjançant 
carretó elevador. 
 
Per a realitzar els revestiments serà imprescindible considerar el següent equip humà: 
- operadors de grua. 
- operaris de muntatge, pintors o manipuladors de morter i guix, segons el cas. 
- operadors de carretó elevador. 
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans necessaris per dur a terme la realització dels revestiments: 
- Maquinària: formigonera pastera, bombatge de morter, carretó elevador, toro, etc.  
- Estris: bastides tubulars modulars, bastides de cavallet, escales de mà, proteccions col·lectives i personals, 

etc. 
- Eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, etc. 
- Presa provisional d’aigua. 
- Instal·lació elèctrica provisional. 
- Instal·lacions d’higiene i benestar. 
 
2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 

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

t 
Gravetat Avaluaci

ó del 
risc 

1.-Caigudes de persones a diferent 
nivell.                   

MÈDIA MOLT 
GREU 

ELEVAT 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell.  MÈDIA GREU MEDI 
3.-Caiguda d’objectes per desplom.           BAIXA LLEU ÍNFIM 
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.     MÈDIA LLEU BAIX 
5.-Caiguda d’objectes.                                BAIXA GREU MEDI 
6.-Trepitjades sobre objectes.                    MÈDIA GREU MEDI 
7.-Cops contra objectes immòbils.             MÈDIA LLEU BAIX 
8.-Cops amb elements mòbils de 
màquines.                 

MÈDIA GREU MEDI 

9.-Cops amb objectes o eines.                   MÈDIA LLEU BAIX 
10.-Projecció de fragments o partícules.    MÈDIA LLEU BAIX 
11.-Atrapaments per o entre objectes.       BAIXA GREU BAIX 
13.-Sobreesforços.                                     MÈDIA GREU MEDI 
16.-Contactes elèctrics.                              MÈDIA GREU MEDI 
17.-Inhalació o ingestió de substàncies 
nocives.          

MÈDIA GREU MEDI 

18.-Contactes amb substàncies 
càustiques o corrosives   

MÈDIA GREU MEDI 

20.-Explosions.                                           BAIXA MOLT  
GREU 

MEDI 

21.-Incendis.                                               BAIXA GREU BAIX 
26.-O. R.: manipulació de materials 
abrasius.           

MÈDIA LLEU BAIX 

27.-Malalties causades per agents 
químics.              

MÈDIA GREU MEDI 

 

OBSERVACIONS: 

(8) Risc causat pel  moviment d’elements mòbils de maquinària de bombeig de material o 
degut a la manipulació de l’esmoladora angular. 
(11) En treballs de manutenció de càrregues paletitzades. 
(18 i 27) Risc causat pel  contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents. 
(17, 20 i 21) Risc causat per  l’ús de dissolvents. 
(26) Risc casuat per  la manipulació de peces per recobrir sostres. 
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3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
- Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant el muntacàrregues d’obra i la grueta 

per a elements de poc pes. 
- Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments, s’ha d’assegurar que ja estan 

construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.  

PROCÉS 
- El personal encarregat de la realització dels cels rasos ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans 

auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 
- Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall (bastida) net, endreçat i ben 

il·luminat. 
- Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les 

activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.). 
- És prohibida la formació de bastides mitjançant un tauló recolzat als graons de dos escales de mà, tant les 

de recolzament lliure com les de tisores, per evitar el risc de caiguda a diferent nivell. 
- És prohibida la formació de bastides mitjançant bidons, piles de materials i assimilables, per evitar la 

realització de treballs sobre superfícies insegures. 
- Les bastides per a la instal·lació de cels rasos sobre rampes tindran la superfície horitzontal i vorejats de 

baranes reglamentàries en el cas de risc de caigudes a diferent nivell. És permès el recolzament a un graó 
definitiu i cavallet sempre que aquesta s’immobilitzi i els taulons s’ancorin i falquin. 

- En iniciar-se la jornada, es revisaran les bastides i mitjans auxiliars, comprovant-se  les seves proteccions i 
estabilitat. 

- S’ha de mantenir la bastida neta de substàncies pastoses per tal d’evitar relliscades. 
- La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment 

de dos metres. 
- La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i reixeta 

de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts. 
- S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats. 
- Els fleixos s’han de tallar, doncs, cas de no fer-ho es podrien convertir en un “llaç” amb el que, en 

ensopegar, es produïssin caigudes al mateix nivell i fins i tot, des d’alçada. 
- En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i 

erosions.  
- En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i en especial 

es tindrà la precaució de no posar el peu sota el palet. 
- Per evitar lumbàlgies es procurarà que el material a transportar manualment no superi els 30 Kg. 
- És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament d’energia sense les clavilles mascle-femella. 
- És vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors 

diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 
- Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants de 

cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests 
treballs a desenvolupar hi ha riscos de caiguda a diferent nivell. 

- Les runes s’aplegaran en contenidors amb rodes pel seu posterior trasllat fins el muntacàrregues. 
- És prohibit de llençar les runes directament pels forats de la façana o dels patis. 
- Els sacs i planxes s’aplegaran ordenadament repartits, al costat dels talls on es vagin a utilitzar, el més 

separats possible dels trams on s’han d’evitar sobrecàrregues innecessàries. 
- Els aplecs de sacs o planxes es col·locaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas. 

Revestiments de sostres (referits, lliscats i pintures) 
- En tot moment es mantindran netes i endreçades les superfícies de trànsit intern de l’obra. Quan un pas 

quedi tallat temporalment per les bastides s’haurà de senyalitzar un pas alternatiu amb senyals de direcció 
obligatòria. 

- Posat que la plataforma de treball estigui situada a una alçada inferior a 2 metres, es recolzarà sobre 
cavallets. 

- Les plataformes sobre cavallets per a la instal·lació de cels rasos tindrà la superfície horitzontal i quallada de 
taulons, que cobreixin tota la zona a treballar, evitant graons i buits que puguin originar ensopegades i 
caigudes. 

- Les bastides per a la instal·lació de cels rasos s’executarà sobre cavallets metàl·lics o de fusta. És prohibida 
expressament la utilització de bidons, piles de materials i escales recolzades contra el parament. 

- En cas que la plataforma estigui per sobre dels dos metres, es col·locaran bastides tubulars modulars. 
- Els sacs de guix s’aplegaran ordenadament, repartits al costat dels talls en què s’hagin d’emprar, el més 

separats possible dels trams, per evitar sobrecàrregues innecessàries. 
- Els sacs de guix es disposaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas. 
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- Els operaris que realitzin la manipulació de guixos, hauran d’emprar casc de seguretat, guants de goma, 

granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si a aquests treballs a desenvolupar hi ha 
risc de caiguda a diferent nivell. 

 
NOTA: Pel que fa a pintures,  veure pintures 

Cels rasos 
Sense guies 
- En tot moment es mantindran netes i endreçades les superfícies de trànsit intern de l’obra. Quan un pas 

quedi tallat temporalment per les bastides s’haurà de senyalitzar el pas alternatiu amb senyals de direcció 
obligatòria. 

- Posat que la plataforma de treball estigui situada a una alçada inferior a 2 metres es recolzarà sobre 
cavallets. 

- Les plataformes sobre cavallets per a la instal·lació de cels rasos tindrà la superfície horitzontal i quallada de 
taulons, que cobreixin tota la zona a treballar, evitant graons i buits que puguin originar ensopegades i 
caigudes. 

- Les bastides per a la instal·lació de cels rasos s’executarà a sobre de cavallets metàl·lics o de fusta. És 
prohibida expressament la utilització de bidons, piles de materials i escales recolzades contra el parament. 

- Posat que la plataforma estigui per sobre dels dos metres, es col·locaran bastides tubulars modulars. 
- Per apuntalar les plaques fins l’enduriment del penjat (estopa, canya, etc.) s’utilitzaran suports de taulonet a 

sobre de puntals metàl·lics telescòpics, per evitar els accidents per desplom. 
- El transport de sacs i planxes es realitzarà interiorment, preferentment dalt d’un carretó de mà, per evitar 

sobreesforços. 
  

Amb guies 
- Les escales de mà per emprar han de ser del tipus de tisora, dotades de sabates antilliscants i cadeneta de 

control d’obertura màxima, per evitar accidents per inestabilitat. 
- Les plataformes de treball dalt de cavallets tindrà un ample mínim de 60 cm. 
- La instal·lació de cels rasos es realitzarà des de plataformes ubicades dalt d’una bastida tubular (a més de 

dos metres d’alçada) que estaran  closes per una barana de seguretat amb passamà a 90 cm d’alçada, 
barra intermèdia i sòcol. 

- Les plataformes instal·lades a bastides tubulars sobre rodes no s’utilitzaran sense haver ajustat els frens de 
trànsit, abans de pujar a elles. 

- Les bastides que s’han de construir per a la instal·lació de cels rasos (metàl·lics, cartró premsat, etc.) es 
muntaran dalt de cavallets sempre que l’alçada sigui inferior a dos metres. 

ELEMENTS AUXILIARS 

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

Escales de mà 
Bastida de borriquetes 
Serra 
 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 
Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 
- Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana ha 

de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants 
(guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

- Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central amb 
tub buit i, a la part central d’aquest mòdul, es col·locarà un tramat de protecció format per malla 
electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un 
guardacòs en forma de muntant. 

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

 
 
5.- Relació d’Equips de protecció individual. 
Els equips de protecció individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
- Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada). 
 
- Pels treballs amb pintura: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte.  
- Pantalla facial, si convingués.  
 
- Pels treballs amb guixos: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
 
- Pels treballs de col·locació de guies, plaques i lamel·les: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors 
dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D. 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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RAM DE FUSTER 

1.- Introducció. 

1.1 Definició:  

S’entén per fusteria d’un edifici el conjunt de finestres, portes i armaris encastats, de funció 
no estructural. 

1.2 Tipus de fusteria: 

De façana: tancaments de buits de façanes, amb portes i finestres realitzades amb fusteria 
de perfils, fusta, rebudes als anversos interiors del buit, dels següents materials: 
 
- acer. 
- acer inoxidable. 
- alumini (aliatges lleugeres). 
- fusta. 
- PVC (plàstics). 
 
Per a interiors: tancaments de buits de passos interiors i armaris encastats amb portes de: 
- acer. 
- fusta. 
- vidre. 

1.3 Observacions generals: 

S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars, com bastides de cavallets, etc. 
En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’emprarà el muntacàrregues. 
 
En els treballs interiors s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball 
mitjançant punts de llum, la potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica mèdia de 
100 lux. 
  
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi hagi instal·lades les tanques 
perimètriques de limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les 
instal·lacions d’higiene i benestar, així com també les preses provisionals d’obra (aigua i 
electricitat). 
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RAM DE FUSTER 
1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

S’entén per fusteria d’un edifici el conjunt de bastiments de base, marcs, batents i vidres de 
finestres, portes i armaris encastats, de funció no estructural.  

1.2 Descripció: 

Abans de l’inici de la col·locació dels bastiments de base i marcs, s’ha de comprovar l’aplom 
dels paraments i l’escairat de brancals i llindes. 
 
Un cop realitzada aquesta operació prèvia, es col·locaran els bastiments de base encastats 
o ancorats. 
 
Posteriorment es col·locaran els marcs de la porta o finestra subjectats al bastiment de base 
o directament a l’obra. Sobre aquests marcs s'hi fixaran els batents corresponents a les 
finestres o portes. 
 
En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el 
subministrament d’elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de 
considerar un previ aplec de material a la planta baixa. Aquest aplec de material s’elevarà 
mitjançant la maquinària instal·lada per a aquest fi: grues o muntacàrregues, a mesura que 
es necessitin per a la seva col·locació a les diferents plantes.   
 
Per realitzar la fusteria serà imprescindible considerar el següent equip humà: 
- operadors de grua. 
- fusters. 
- vidriers. 
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans necessaris per dur a terme la realització de la fusteria: 
- Maquinària: grues, muntacàrregues, etc.  
- Estris: bastides de cavallets, escales de mà, proteccions col·lectives i personals, etc. 
- Eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, màquina de fregar portàtil, esmoladora, serra circular 

manual, etc. 
- Instal·lació elèctrica provisional. 
- Instal·lacions d’higiene i benestar. 
 
 
2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 

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



218 
  PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE BODEGA PER CONVERTIR-LA EN ALLOTJAMENT  

RURAL INDEPENDENT AL C/CANVIS NUM.17 BOT (TARRAGONA) 

 
 
Riscos        Probabilita

t     
Gravetat Avaluaci

ó del 
risc 

1.-Caigudes de persones a diferent 
nivell.  

ALTA MOLT 
GREU 

CRÍTIC 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell. MÈDIA GREU MEDI 
3.-Caiguda d’objectes per desplom.  BAIXA GREU BAIX 
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  BAIXA LLEU ÍNFIM 
5.-Caiguda d’objectes.  ALTA GREU ELEVAT 
6.-Trepitjades sobre objectes.  MÈDIA GREU MEDI 
7.-Cops contra objectes immòbils.  BAIXA LLEU ÍNFIM 
8.-Cops amb elements mòbils de 
màquines.  

MÈDIA GREU MEDI 

9.-Cops amb objectes o eines.  BAIXA GREU BAIX 
10.-Projecció de fragments o partícules.  BAIXA GREU BAIX 
11.-Atrapaments per o entre objectes.  BAIXA LLEU ÍNFIM 
13.-Sobreesforços.  MÈDIA GREU MEDI 
16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA GREU MEDI 
17.-Inhalació o ingestió de substàncies 
nocives.  

MÈDIA GREU MEDI 

21.-Incendis.  BAIXA GREU BAIX 
26.-O. R.: manipulació de materials 
tallants.  

ALTA LLEU MEDI 

27.-Malalties causades per agents 
químics.  

MÈDIA GREU MEDI 

 

OBSERVACIONS: 

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

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
- Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua o el muntacàrregues d’obra. 
- A causa dels treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estiguin construïdes les 

instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra. 

PROCÉS 
- El personal encarregat de la col·locació de la fusteria ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans 

auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 
- Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’ha de mantenir el tall net i endreçat. 
- Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les 

activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.) 
- Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliat per plataformes 

específiques.   
- S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats. 
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- Els fleixos s’han de tallar, doncs posat que no es faci, aquests es podrien convertir en un “llaç” amb el qual, 
en ensopegar, es produirien caigudes al mateix nivell o fins i tot des d’alçada. 

- En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i 
erosions.  

- Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors 
diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 

- Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants de 
cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests 
treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda  a diferent nivell. 

- En cas que s’hagués de treballar a una bastida de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posarà una 
protecció a base de barana perimètrica. 

- És prohibit l’ús de cavallets a balcons sense haver constituït una protecció contra les caigudes des d’alçada. 
Si no existís aquesta protecció, es penjaran d’elements ferms de l’estructura, cables a on amarrar el fermall 
del cinturó de seguretat. 

- És prohibida la formació de bastides a base de bidons, piles de materials i assimilables per evitar la 
realització de treballs dalt de superfícies insegures. 

- La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment 
de dos metres. 

- La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i reixeta 
de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts. 

Ram de fuster 
- Els aplecs de fusteria s’ubicaran en zones prèviament delimitades i senyalitzades. 
- En tot moment es mantindran lliures els camins de pas interior a l’obra. 
- Els bastiments de base (marcs, portes de pas, tapajunts, etc.) es descarregaran en blocs perfectament 

fleixats, penjats mitjançant eslingues de la grua torre. 
- Posat que es faci servir el muntacàrregues, els bastiments de base (o marcs, etc.) s’hissaran a les 

respectives plantes convenientment fleixats i subjectats al muntacàrregues. En arribar a la planta d’ubicació, 
es deixaran anar els fleixos i es descarregarà a mà. 

- En cas que l’hissat es realitzi mitjançant la grua, una vegada a la planta d’ubicació, es deixaran anar els 
fleixos i es descarregaran a mà.  

- Els bastiments de base o els marcs es repartiran immediatament per la planta per a la seva ubicació 
definitiva segons el replanteig efectuat, vigilant que el seu apuntalament, falcat, estampit sigui segur; és a 
dir, que impedeixi que es desplomin en rebre un cop lleu. 

- Per facilitar l’ancoratge dels marcs, es construirà una bastida de cavallets, que haurà de tenir barana de 
seguretat si hi ha risc de caiguda a diferent nivell de més de 2,5 metres. 

- Es desmuntaran aquelles proteccions que obstaculitzin el pas dels marcs, i un cop passats, es reposarà 
immediatament la protecció. Posat que en aquest interval hi hagi risc de caiguda a diferent nivell, el 
treballador haurà d’emprar el cinturó de seguretat convenientment ancorat. 

- Els retalls i serradures produïts durant els ajustaments, es recolliran i s’eliminaran mitjançant trompes 
d’abocament o mitjançant petits contenidors previstos per a aquest fi. 

- Els treballs de col·locació dels bastiments de base i marcs es realitzaran com a mínim entre dos operaris. 
- Els llistons inferiors contra deformacions es desmuntaran immediatament després d’haver acabat el procés 

d’enduriment de la part de rebut del bastiment de base, per a que acabi el risc d’ensopegades i caigudes. 
- Les operacions de fregat mitjançant màquina de fregar manual es realitzarà sempre sota ventilació per 

“corrent d’aire”. 
- El magatzem de coles i vernissos s’ubicarà a un lloc definit i ha de tenir ventilació directa i constant, així com 

un extintor de pols química seca al costat de la porta d’accés i sobre d’aquesta, un senyal de perill d’incendi, 
i un altre de no fumeu. 

- Els operaris que realitzin la col·locació de marcs, bastiments de base, batents, etc. hauran d’emprar casc de 
seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de 
seguretat si en aquests treballs per desenvolupar hi hagués risc de caiguda a diferent nivell. 

Muntatge de vidre 
- Els aplecs de vidre s’ubicaran a llocs indicats per a aquest fi. 
- A nivell de carrer s’acotarà amb baranes per als vianants la vertical dels paraments que s’estan envidrant. 
- És prohibit de romandre o treballar a la vertical d’un tall d’instal·lació de vidres. 
- Es mantindran lliures de fragments de vidres els talls per tal d’evitar el risc de talls. 
- Els vidres es tallaran a la mida adient per a cada forat del local assenyalat amb aquesta finalitat. 
- La manipulació de les planxes de vidre es realitzarà mitjançant ventoses. 
- El vidre “presentat” a la fusteria corresponent, es rebrà i s’acabarà d’instal·lar immediatament. 
- Els vidres transparents ja instal·lats s'assenyalaran adequadament. 
- Els vidres s’emmagatzemaran, a les plantes, als llocs destinats amb aquest fi dalt d’un jaç de taulons de 

fusta; el vidre es col·locarà quasi verticalment, lleugerament decantat contra un parament determinat. 
- Les planxes de vidre transportades a mà es mouran sempre en posició vertical. 
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- Les bastides que s’hagin d’emprar per a la instal·lació dels vidres a les finestres, estaran protegides a la part 

de davant (la que dóna a la finestra) per una barana sòlida de 90 cm. d’alçada, mesurada des de la 
plataforma de treball, formada per passamans, llistó intermedi i sòcol, per evitar el risc de caiguda al buit 
durant els treballs. 

- Els operaris que realitzin la col·locació del vidre hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona 
(tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a 
desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

ELEMENTS AUXILIARS 

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

Bastida de borriquetes 
Taladradora portàtil 
 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran 
en l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat 
i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 
Les proteccions col·lectives a què fan referència les normes de seguretat estaran constituïdes per: 
- Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana ha 

de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants 
(guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

- Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central amb 
tub buit i, a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla 
electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un 
guardacòs en forma de muntant. 

- Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de gruix 
i 20 cm. d’ample. 

- Extintor de pols química seca. 
 
Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa ressenyada 
en aquesta activitat: 
- Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 
- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal d’advertència de risc d’incendi. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de no fumeu. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
- Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran en l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
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5.- Relació d’Equips de protecció individual. 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
- Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Pels treballs de fusteria de fusta: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si els calgués. 
- Màscara antipols pels fregadors amb paper de vidre. 
- Màscara amb filtre químic posat que manipulessin coles, vernissos, etc. 
- Pels treballs de tancaments metàl·lics: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si els calgués. 
- Ulleres antiimpactes per a manipulació de l’esmoladora. 
- Pels treballs de cristalleria: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si els calgués. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es dotarà als treballadors 
dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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INSTAL·LACIONS 

1.- Introducció. 

1.1 Definició:  

Col·locació i muntatge d’un conjunt d’aparells, conduccions, accessoris, etc., destinats a 
proporcionar un servei. 

1.2 Tipus d’instal·lacions: 
- Electricitat i audiovisuals: (ref. InsEl1,2,3,4,5,6,7,8) consisteix, amb les corresponents ajudes de maçoneria, 

en l’obertura de regates, allotjament al seu interior de les conduccions de repartiment i el posterior 
tancament de les regates, en el cas d’instal·lacions encastades. A més, s’inclou la instal·lació de caixes de 
distribució, els mecanismes de comandament, els elements de seguretat, etc. que són necessaris pel 
correcte funcionament del sistema d’il·luminació, telefonia, vídeo, TV, megafonia, l’accionament de la 
maquinària, etc. instal·lats a un edifici. 

- Instal·lació de conductes fluids (subministrament, evacuació i contra incendis) : (ref. InsFl1,2,3,4,5,6,7,8) 
- Fontaneria. 
- Sanejament. 
- Calefacció. 
- Gas 
- Instal·lació d’aire condicionat: (ref. InsAi1,2,3,4,5,6,7,8) 
- Antenes i parallamps: (ref. InsAn1,2,3,4,5) s’inclou des de la col·locació del pal de les antenes receptores i 

de les línies de repartiment, fins l’arribada del subministrament dels diferents punts de connexió dels aparells 
interiors. 

- Ascensors i muntacàrregues: (ref. InsAs1,2,3,4,5,6,7) partint del buit previst ja de les fases d’estructura i 
tancaments, es procedirà, d’una banda, a la col·locació de les portes exteriors d’accés a la cabina, i d’altra 
banda, a la instal·lació de guies, maquinària, contrapesos i cabina exterior del buit. 

1.3 Observacions generals: 

S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com bastides de cavallets, escales 
de mà i tisora, eines manuals, etc. 
 
Als treballs interiors, s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant 
punts de llum, la potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica mèdia de 100 lux. 
 
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques 
perimètriques de limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra;  les 
instal·lacions d’higiene i benestar, així com també, les preses provisionals d’obra (aigua i 
electricitat). 
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INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ÀUDIO-VISUALS 
1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

Instal·lació elèctrica: Conjunt de mecanismes i utillatges destinats a la distribució i consum 
d’energia elèctrica a 220/380 volts, des del final de la presa de la companyia 
subministradora fins a cada punt d’utilització de l’edifici.  
 
Instal·lació d’àudio-visuals: Conjunt de sistemes electrònics destinats  a la transmissió per 
cable de senyals elèctriques d’alta freqüència per a les funcions de telefonia, tèlex, vídeo, 
megafonia, TV, etc. 

1.2 Descripció: 

Les instal·lacions per cable per a la transmissió dels impulsos elèctrics de freqüència 
industrial (instal·lació elèctrica de 220/380 volts) i d’alta freqüència (instal·lació d’àudio-
visuals de molt baixa tensió) es realitzaran mitjançant cables entubats, i a cada punt de 
distribució hi haurà la seva corresponent caixa de connexions. 
 
S’han d’individualitzar les canalitzacions segons les diferents funcions a exercir: electricitat, 
telefonia, vídeo, megafonia, TV per cable, etc. 
 
Els tubs o canalitzacions que porten cables poden anar encastats o vistos, així com les 
seves caixes de distribució, que hauran de tenir accés per realitzar les operacions de 
connexió i reparació. 
 
En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el 
subministrament dels materials necessaris per dur a terme la instal·lació. Per fer-ho, s’haurà 
de considerar un previ aplec de material a un espai predeterminat tancat(cables, tubs, etc.).  
 
Per realitzar la instal·lació elèctrica i d’àudio-visuals serà imprescindible considerar el següent equip humà: 
- electricistes. 
- ajudes de maçoneria. 
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de la 
instal·lació: 
- Estris: escala de tisora, escala de mà, proteccions col·lectives i personals, etc. 
- Eines manuals: comprovants de tensió (voltímetre), pistola fixa-claus, perforadora portàtil, màquina per fer 

regates, etc. 
- Instal·lació elèctrica provisional. 
- Instal·lacions d’higiene i benestar. 
 
 
2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 

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

t 
Gravetat Avaluaci

ó del 
risc 

1.-Caigudes de persones a diferent
nivell.                  

ALTA MOLT 
GREU 

CRÍTIC 

4.-Caiguda d’objectes per manipulació.     BAIXA LLEU ÍNFIM 
5.-Caiguda d’objectes.                                MÈDIA GREU MEDI 
9.-Cops amb objectes o eines.                  MÈDIA LLEU BAIX 
10.-Projecció de fragments o partícules.    ALTA LLEU BAIX 
13.-Sobreesforços.                                     MÈDIA GREU MEDI 
15.-Contactes tèrmics.                               BAIXA GREU BAIX 
16.-Contactes elèctrics.                              ALTA MOLT 

GREU 
ELEVAT 

26.-O. R.: manipulació de materials 
abrasius.             

ALTA LLEU MEDI 

28.-Malalties causades per agents físics.  MÈDIA GREU MEDI 
 

OBSERVACIONS : 

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

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
- Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les 

instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.  

PROCÉS 
Xarxa interior elèctrica i àudio-visual 
- El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans 

auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 
- Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net i endreçat. 
- Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les 

activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.). 
- En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i 

erosions.  
- Els operaris que realitzin el transport del material hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona 

(tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 
- Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors 

diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 
- En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es tindrà cura de l’ordre i la neteja del tall per evitar el 

risc d’ensopegades. 
- La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment 

de dos metres. 
- La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i reixeta 

de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts. 
- És prohibida la connexió de cables als quadres de subministrament elèctric d’obra, sense la utilització de les 

clavilles mascle-femella. 
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- Les escales de mà a utilitzar, seran  tipus tisora, dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora 
d’obertura, per evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats sobre superfícies 
insegures. 

- En la realització del cablejat, penjat i connexió de la instal·lació a zones de risc de caiguda al buit (escales, 
balconeres, etc.) es protegirà el buit mitjançant una xarxa de seguretat. 

- Les eines a emprar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides per doble aïllament (categoria II). 
- Les eines dels instal·ladors, els aïllaments de les quals estiguin deteriorats, seran retirades i substituïdes per 

altres en bon estat de manera immediata. 
- Per evitar la connexió accidental a la xarxa de la instal·lació elèctrica de l’edifici, l’últim cablejat que 

s’executarà serà el que vagi del quadre general al de la companyia subministradora, guardant a un lloc segur 
els mecanismes necessaris per a la connexió, que seran els últims a instal·lar-se. 

- Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a tot el personal abans d’iniciar-se, 
per evitar accidents. 

- Abans de fer entrar a càrrega la instal·lació elèctrica, s’haurà de fer una revisió a fons de les connexions de 
mecanismes, proteccions i empalmaments dels quadres elèctrics, d’acord amb el Reglament Electrotècnic 
de Baixa Tensió. 

- Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa interior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir 
i lona (tipus americà) o guants aïllants si els calgués, granota de treball i botes de cuir de seguretat. 

Xarxa exterior elèctrica 
- El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans 

auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 
- La instal·lació dels cables d’alimentació des de la presa fins els punts, es realitzarà entubats i enterrats a 

rases. 
- A la realització de les rases es tindrà en compte la normativa d’excavació de rases i pous (MovEZ). 
- Les connexions es realitzaran sempre sense tensió a les línies. 
- Durant l’hissat dels pals o bàculs a zones de trànsit, s’acotarà una zona amb un radi igual a l’alçada  

d’aquests elements més cinc metres. 
- Es delimitarà la zona de treball amb tanques indicadores de la presència de treballadors amb senyals 

previstes per al codi de circulació, i per la nit, aquestes es senyalitzaran amb llums vermells. 
- Durant l’hissat d’aquests bàculs o pals, es vigilarà en tot moment que es respectin les distàncies de 

seguretat respecte a d’altres línies d’Alta Tensió aèries que hi hagi pels voltants, és a dir: per a tensions no 
superiors a 66 Kv, a una distància de 3 metres, i superiors a 66 Kv, a una distància de seguretat de 5 
metres. 

- Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa exterior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir 
i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 

Estació transformadora d’Alta a Baixa Tensió 
- El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans 

auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 
- Durant el procés d’instal·lació es deixaran les línies sense tensió, tenint en compte les cinc regles d’or de 

seguretat als treballs a línies i aparells d’Alta Tensió: 
- Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió mitjançant interruptors i seccionadors que assegurin la 

impossibilitat de tancament intempestiu. 
- Enclavament o bloqueig, si és possible, dels aparells de tall. 
- Reconeixement de l’absència de tensió. 
- Posar a terra i en curtcircuit totes les possibles fonts de tensió. 
- Col·locar els senyals de seguretat adequades, delimitant la zona de treball. 
- S’haurà de garantir l’absència de tensió mitjançant un comprovant adequat abans de qualsevol manipulació. 
- En el lloc de treball es trobaran presents com a mínim dos treballadors, que hauran d’emprar casc de 

seguretat, protecció facial, guants aïllants, catifa aïllant, banqueta i perxa. 
- L’entrada en servei de les estacions de transformació, tant d’Alta com de Baixa Tensió es realitzarà amb 

l’edifici desallotjat de personal, en presència del comandament d’obra i de la direcció facultativa. 
- Abans de fer entrar en servei les estacions de transformació es procedirà a comprovar l’existència real a la 

sala de la banqueta de maniobres, perxes de maniobres, extintors de pols química seca i farmaciola, i que 
els operaris es trobin vestits amb les peces de protecció personal. 

- Pels treballs de revisió i manteniment del Centre de Transformació estaran dotats dels elements següents: 
- placa d’identificació de cel·la. 
- Instruccions pel que fa a perills que presenten els corrents elèctrics i els socors a impartir a les víctimes. 
- Esquema del centre de transformació. 
- Perxa de maniobra. 
- Banqueta aïllant. 
- Insuflador per a la respiració boca a boca. 
- En l’entrada del centre es col·locaran plaques per a la identificació del centre i triangle d’advertència de perill. 
- En els treballs d’instal·lació del grup transformador i annexos s’hauran de considerar els treballs auxiliars de 

maçoneria, que es regiran segons la norma CinLa i treballs de soldadura per a la col·locació de ferramentes 
que es regiran segons la norma de soldadura elèctrica EstAc5. 
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- La col·locació del grup transformador s’auxiliarà mitjançant una grua mòbil que haurà de complir amb la 

normativa de grues mòbils de ConMu4. 
- S’ha de tenir en compte que pels treballs a realitzar a les estacions d’Alta Tensió s’ha de considerar el 

“Reglament sobre Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació” (RD 3275/1982 de 12 de 
novembre, BOE 288 d’1 de desembre de 1982. Ordre de 23 de juny de 1988, BOE de 5 de juliol de 1988). 

- Pels treballs a realitzar a les estacions de Baixa Tensió s’ha de considerar el “Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió  i la Instrucció Tècnica Complementària del 9 d’octubre de 1973” 

ELEMENTS AUXILIARS 

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

Escales de mà 
Pistola fixa-claus 
Taladradora portàtil 
 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 
Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 
- Xarxes de seguretat horitzontals o verticals segons el cas, seran de poliamida, amb un diàmetre mínim de la 

corda de 4 mm. i una llum de malla màxima de 100x100 mm. La xarxa anirà proveïda de corda perimètrica 
de poliamida de 12 mm. de diàmetre com a mínim, convenientment ancorada. L’ancoratge òptim de les 
xarxes són els elements estructurals, donat que així la xarxa pot quedar convenientment tensa de manera 
que pugui suportar al centre un esforç de fins a 150 Kp. 

- Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana ha 
de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants 
(guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

- Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central amb 
tub buit i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla 
electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un 
guardacòs en forma de muntant. 

- Extintor de pols química seca. 
 
Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa ressenyada 
en aquesta activitat: 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
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5.- Relació d’Equips de protecció individual. 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
- Treballs de transport: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
 
- Pels treballs d’instal·lació (baixa tensió i ÀUDIO-VISUALS) : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Guants aïllants, si els calgués. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si els calgués. 
 
- Pels treballs d’instal·lació (alta tensió) : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants aïllants. 
- Granota de treball. 
- Botes aïllants. 
- Protecció d’ulls i cara. 
- Banqueta aïllant i/o catifa aïllant. 
- Perxa aïllant. 
 
- Pels treballs de maçoneria (ajudes) : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Ulleres antiimpactes (en realitzar regates). 
- Protecció de les oïdes (en realitzar regates). 
- Màscara amb filtre mecànic antipols (en realitzar regates). 
 
- Pels treballs de soldadura elèctrica: 
- Cascos de seguretat. 
- Pantalla amb vidre inactínic. 
- Guants de cuir. 
- Mandil de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors 
amb els mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora (Art. 7 RAD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció Individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas) 

1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

Instal·lació de fontaneria i aparells sanitaris: conjunt d’instal·lacions per a aigua potable 
(bombes, vàlvules, comptadors, etc.), conduccions (muntants), distribució per plantes i 
aparells pel subministrament i consum. 
 
Instal·lació de sanejament: sistemes d’evacuació i tractament d’aigües brutes. 
 
Instal·lació de gas: conjunt d’instal·lacions per al subministrament de gas (vàlvules, 
comptadors, etc.), conduccions (muntants), distribució per plantes i aparells pel 
subministrament i consum. 
 
Instal·lació de calefacció: conjunt format pel calefactor, radiadors i conduccions que fan 
moure l’aigua calenta, no superior a 90 ºC, per un circuit tancat, per augmentar la 
temperatura ambiental mitjançant la radiació tèrmica dels radiadors. 

1.2 Descripció: 
Considerarem dos tipus d’instal·lacions de fluids: 
- les connectades a una xarxa de subministrament o evacuació pública: aigua, sanejament i gas. 
- les que són totalment independents: calefacció. 
 
En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el 
subministrament dels materials necessaris per dur a terme la instal·lació. Per fer-ho, s’haurà 
de considerar un previ aplec de material a un espai predeterminat tancat (cables, tubs, etc.).  
 
Per realitzar la instal·lació de conductes de fluids, serà imprescindible considerar l’equip humà següent: 
- lampistes. 
- paletes. 
- operari que realitza les regates. 
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de la 
instal·lació: 
- Estris: bastida modular tubular, bastiment penjat, bastida de cavallets, escala de tisora, escala de mà, 

passarel·les, proteccions col·lectives i personals, etc. 
- Eines manuals: comprovant de tensió (voltímetre), pistola fixa-claus, perforadora portàtil, màquina per fer 

regates (regatadora elèctrica), màquina de forjar, esmoladora angular, etc. 
- Instal·lació elèctrica provisional. 
- Instal·lació provisional d’aigua. 
- Instal·lacions d’higiene i benestar. 
 
2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 

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

t 
Gravetat Avaluaci

ó del 
risc 

1.-Caigudes de persones a diferent 
nivell.                

ALTA MOLT 
GREU 

CRÍTIC 

3.-Caiguda d’objectes per desplom.           ALTA MOLT 
GREU 

CRÍTIC 

4.-Caiguda d’objectes per manipulació.     BAIXA LLEU ÍNFIM 
5.-Caiguda d’objectes.                                ALTA GREU ELEVAT 
7.-Cops contra objectes immòbils.             MÈDIA LLEU BAIX 
8.-Cops amb elements mòbils de 
màquines.             

MÈDIA GREU MEDI 

9.-Cops amb objectes o eines.                   MÈDIA LLEU BAIX 
10.-Projecció de fragments o partícules.    MÈDIA LLEU BAIX 
13.-Sobreesforços.                                     MÈDIA GREU MEDI 
15.-Contactes tèrmics.                               BAIXA GREU BAIX 
16.-Contactes elèctrics.                              MÈDIA GREU MEDI 
19.-Exposició a radiacions.                        MÈDIA GREU MEDI 
20.-Explosions.                                           BAIXA MOLT  

GREU 
MEDI 

21.-Incendis.                                               BAIXA GREU BAIX 
28.-Malalties causades per agents físics.  MÈDIA GREU MEDI 

 

OBSERVACIONS : 

(3) Risc degut al desplom de bastides de façana i/o lliscaments de terres en rases. 
(8) Risc específic en l’ús de la màquina de fregar i serra circular manual per a fusta. 
(10) Risc específic de l’operari que manipula la màquina de fer regates i la pistola fixa-claus. 
(19) Risc causat per les radiacions d’infraroigs generades en l’ús del bufador. 
(28) Risc causat per  les radiacions d’infraroigs generades en l’ús del bufador i a la 
manipulació de la màquina de fer regates. 
 
3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
- Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les 

instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra. 

PROCÉS 
Xarxa interior 
- El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans 

auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 
- Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net i endreçat. 
- Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, s’hauran de respectar les baranes de seguretat. 
- En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i 

erosions.  
- Els operaris que realitzin el transport de material hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona 

(tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 
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- Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors 

diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 
- En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es posarà cura en l’ordre i la neteja del tall, per evitar el 

risc d’ensopegades. 
- La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment 

de dos metres. 
- La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i reixeta 

de protecció de la bombeta, alimentats a 24 Volts. 
- És prohibit de connectar els cables als quadres de subministrament elèctric d’obra, sense la utilització de les 

clavilles mascle-femella.  
- Les escales de mà a emprar hauran d’estar dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora 

d’obertura, per evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats a sobre de superfícies 
insegures. 

- Les eines a emprar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides per doble aïllament (categoria II). 
- Les eines dels instal·ladors, l’aïllament de les quals estigui deteriorat, seran retirades i substituïdes per 

d’altres en bon estat de manera immediata. 

Instal·lació de fontaneria, aparells sanitaris, calefacció i evacuació d’aigües residuals. 
- El magatzem pels aparells sanitaris, radiadors, etc. s’ubicarà a l’obra, a un local tancat. 
- Durant el transport, és prohibit d’emprar els fleixos dels paquets com anses. 
- Els blocs i aparells sanitaris fleixats a sobre de batees, es descarregaran fleixats amb l’ajuda del ganxo de la 

grua. La càrrega serà guiada per un home mitjançant un cap guia que penjarà d’ella, per evitar els riscos de 
cops i enganxades. 

- Els blocs d’aparells sanitaris, un cop rebuts a planta, es transportaran directament al lloc d’ubicació, per 
evitar accidents a les vies de pas intern. 

- El taller magatzem s’ubicarà a un lloc senyalat de l’obra, i estarà dotat de porta, ventilació per corrent d’aire i 
il·luminació artificial si fos necessària. 

- El transport  de trams de canonada a l’espatlla per un sol home es realitzarà inclinant la càrrega cap a 
darrera, de manera que, l’extrem que vagi davant superi l’alçada d’un home, per tal d’evitar cops i 
ensopegades amb d’altres operaris a llocs poc il·luminats. 

- Els bancs de treball es mantindran en bones condicions d’ús, evitant que s’aixequin estelles durant la feina. 
- Es reposaran les proteccions dels buits dels forjats un cop realitzat l’aplomat, per a la instal·lació dels 

muntants, evitant així el risc de caiguda. L’operari, en realitzar l’operació de l’aplomat, emprarà el cinturó de 
seguretat contra les caigudes. 

- Es rodejarà amb barana de seguretat els buits de forjat pel pas de tubs que no puguin cobrir-se després 
d’haver acabat l’aplomat, per evitar el risc de caiguda. 

- Es mantindran nets de trossos i retalls els llocs de treball. Es netejaran a mesura que s’avanci, aplegant la 
runa per al seu vessament, pels conductes d’evacuació, per evitar el risc de trepitjades sobre objectes. 

- És prohibit de soldar amb plom a llocs tancats. Sempre que s’hagi de soldar amb plom s’establirà un corrent 
d’aire de ventilació, per evitar el risc de respirar productes tòxics. 

- El local destinat a emmagatzemar les bombones o ampolles de gasos liquats s’ubicarà a un lloc preestablert 
a l’obra; que haurà de tenir ventilació constant per corrent d’aire, porta amb pany de seguretat i il·luminació 
artificial.  

- La il·luminació elèctrica del lloc on s’emmagatzemen les ampolles o bombones de gasos liquats es realitzarà 
mitjançant mecanismes estancs antideflagrants de seguretat. 

- A sobre de la porta del magatzem de gasos liquats s’establirà un senyal normalitzada de “perill explosió” i un 
altre de “No fumeu”. 

- Al costat de la porta del magatzem de gasos liquats s’instal·larà un extintor de pols química seca. 
- És prohibit l’ús d’encenedors i bufadors al costat de materials inflamables. 
- És prohibit de deixar els encenedors i bufadors encesos. 
- Es controlarà la direcció de la flama durant les operacions de soldadura per evitar incendis. 
- Les ampolles o bombones de gasos liquats es transportaran i romandran als carros portaampolles. 
- S’evitarà de soldar amb les ampolles o bombones de gasos liquats exposades al sol. 
- Es vigilarà en tot moment el bon estat dels manòmetres, i es vigilarà que a les mànegues hi hagi les vàlvules 

antiretrocés. 
- Les instal·lacions de fontaneria a balcons, tribunes, terrasses seran executades un cop s’hagin aixecat  els 

parapets o baranes definitives. 
- Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa interior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir 

i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si els calgués. 
- Els operaris que realitzin regates hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), 

ulleres antiimpactes, protectors auditius, granota de treball i botes de cuir de seguretat. 
- Els operaris que realitzin treballs amb el bufador hauran d’emprar casc de seguretat, guants i maneguins de 

cuir, espiell amb vidre fumat, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de seguretat, polaines de cuir i 
màscara antifums tòxics si els calgués. 
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- Els operaris que realitzin treballs amb soldadura elèctrica hauran d’emprar casc de seguretat, guants i 
maneguins de cuir, pantalla amb vidre inactínic, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de seguretat, 
polaines de cuir i màscara antifums tòxics si calgués. 

- Els operaris que realitzin treballs de maçoneria hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona  
(tipus americà) o de neoprè, segons els casos, granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de 
seguretat si els calgués. 

Xarxa exterior 
- El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans 

auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 
- La instal·lació dels conductes d’alimentació des de la xarxa general fins a l’edifici es realitzarà enterrada a 

rases. 
- En la realització de les rases i pericons, es tindrà en compte la normativa d’excavació de rases i pous. 
- Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa exterior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir 

i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 

ELEMENTS AUXILIARS 

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

Bastida de borriquetes 
Taladradora portàtil 
 

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

Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran 
constituïdes per: 
a) Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. 

L’alçada de la barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm. 
de gruix i 10 cm. d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres 
entre ells com a màxim. 

b) Extintor de pols química seca. 
 
Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la 
normativa ressenyada en aquesta activitat: 
c) Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
d) Senyal d’advertència de risc de caiguda a diferent nivell. 
e) Senyal d’advertència de risc, material inflamable. 
f) Senyal de prohibit el pas als vianants. 
g) Senyal de no fumeu. 
h) Senyal de protecció obligatòria del cap. 
i) Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
j) Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
k) Senyal de protecció obligatòria del cos. 
l) Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
m) Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
n) Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
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5.- Relació d’Equips de protecció individual. 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:  
- Treballs de transport i fontaneria: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat, si calgués  
 
- Pels treballs amb bufador: 
- Cascos. 
- Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions d’infrarojos. 
- Guants de cuir. 
- Mandil de cuir. 
- Maneguins de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines.  
 
- Pels treballs de maçoneria (ajudes) : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà) o de neoprè. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Ulleres antiimpactes (en realitzar regates). 
- Protecció de les oïdes (en realitzar regates). 
- Màscara amb filtre antipols (en realitzar regates). 
- Cinturó de seguretat, si calgués  
 
- Pels treballs de soldadura elèctrica: 
- Cascos de seguretat. 
- Pantalla amb vidre inactínic. 
- Guants de cuir. 
- Mandil de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors 
dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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ELEMENTS AUXILIARS 

ESCALES DE MÀ. 
- A les escales de fusta, el muntant ha de ser d’una sola peça i els graons han d’anar  engalzats. 
- Posat que es pintés les escales de fusta, s’haurà de fer mitjançant vernís transparent. 
- No han de superar alçades superiors a 5 metres. 
- Per a alçades entre 5 i 7 metres s’hauran d’utilitzar muntants reforçats en el seu centre. 
- Per a alçades superiors a 7 metres s’hauran d’utilitzar escales especials. 
- Han de  disposar de dispositius antilliscants a la  base o ganxos de subjecció a la seva part superior . 
- L’escala haurà de sobrepassar, en qualsevol cas, la distància d’1 metre el punt de desembarcada. 
- L’ascens o  el descens per l’escala s’ha de realitzar de front a aquesta. 
 

GRUP COMPRESSOR I MARTELL PNEUMÀTIC 
- El grup compressor s’instal·larà a  l’obra a la zona assignada per a la direcció de l’obra. 
- L’arrossegament directe per a la ubicació del compressor, pels operaris, es realitzarà a una distància mai 

inferior als dos metres de talls i talús, en prevenció de riscos i de esllavissades. 
- El transport en suspensió amb una grua es realitzarà eslingat per quatre punts de manera que  quedi 

garantida la seva estabilitat. I el transport dintre de la caixa de camió es realitzarà completament 
immobilitzant la càrrega, calçant-la ,  per  evitar moviments. 

- El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, així com també ho estarà el martell  pneumàtic. En cas que 
això, no sigui possible l’operari haurà d’utilitzar un equip de protecció individual (auriculars o tampons). 

- Les carcasses protectores del compressor estaran sempre instal·lades i en posició de tancat en prevenció de 
possibles atrapaments o per  evitar l’emissió de soroll. En el cas de l’exposició del compressor a elevades 
temperatures ambientals, s’haurà de col·locar sota un ombràcul. 

- S’instal·laran senyals de seguretat que indiquin : el risc de soroll, ús de protectors auditius, ús dels resguards 
de seguretat de la màquina a cada moment, ús de mascaretes i ulleres. 

- Els compressors a utilitzar en l’obra, s’ubicaran a una distància mínima no inferior a 15 metres dels martells 
(o vibradors). 

- Les mànegues a utilitzar en  l’obra  hauran d’estar en perfectes condicions, així com també els mecanismes 
de connexió hauran de tenir la seva corresponent estanquitat. 

- És prohibit d’emprar la mànega de pressió per  netejar  la roba de treball. 
- Abans d’accionar el martell pneumàtic s’ha d’assegurar  que estigui lligat el punter. 
- S’ha de substituir el punter en el posat que s’observi deterioració o desgast del mateix. 
- No es pot abandonar mai, sota cap circumstància, el martell mentre estigui connectat al circuit de pressió. 
- No es pot deixar, sota cap concepte, el martell pneumàtic clavat al terra. 
- L’operari que manipuli el martell pneumàtic haurà d’emprar casc de seguretat, davantal, granota de treball, 

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

SERRA CIRCULAR 
- S’haurà de disposar d’un gabinet divisor separat- tres mil·límetres del disc de la serra. 
- S’ha d’instal·lar un caperutxó a la part superior de manera que no dificulti la visibilitat per realitzar el tall. 
- S’ha de tancar completament el disc de la serra que es troba per sota de la taula del tall, mitjançant un 

resguard, es deixarà només una sortida per les llimadures. 
- S’ha de situar un interruptor de parada i marxa, a la mateixa serra circular.  
- Es vetllarà en tot moment que les dents de la serra circular es trobin convenientment entrescades. 
- En el cas que s’observi que les dents de la serra circular s’hagin esmussats en aquests moment no presentin 

la forma de entrescat corresponent s’haurà de canviar el disc, s’ha de rebutjar-lo, el disc. 
- S’haurà de complir a cada moment el  RD 1435/1992, del 27 de novembre, pel qual  es dictaminen les 

disposicions d’aplicació en seguretat i condicions de salut sobre maquinària.  
 

ARMADURES 
- S’ha d’establir una zona d´aplec d’armadures ja treballades. 
- L’eslingat de les armadures per a l’elevació i el transport es realitzarà amb eslinges que garantissin 

l’estabilitat de la peça en la seva manipulació. 
- S’han d’acotar i senyalitzar els camins de transport de les armadures fins al tall d’obra. 
- En el cas de la fabricació d’armadures en la mateixa obra, s’haurà de preveure una zona d’ubicació propera 

als accessos de l’obra. 
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- L’organització del taller ferralla es realitzarà tenint en compte que la manipulació dels ferros s’haurà de fer 

seguint la màxima directriu, és a dir, es col·locarà primerament el magatzem de ferros no treballats, a 
continuació la cisalla, la plegadora i finalment el taller de muntatge de cèrcols  i graelles. 

- En acabar la jornada es realitzarà una neteja de retalls de ferro, deixant el tall d’obra net i endreçat. 
- Qualsevol màquina elèctrica, del taller ferralla, portarà la seva presa de terra. 
- Tota la instal·lació elèctrica del taller es trobarà centralitzada en un quadre de zona on es trobaran els 

corresponents diferencials i magnetotèrmics. 
- Quan s’utilitzi la soldadura elèctrica es procurarà que la massa estigui a prop del lloc on s’estigui realitzant la 

soldadura. 
- El grup convertidor de l’equip de l’instal·lació de la soldadura haurà d’estar convenientment aïllat de les 

seves parts actives. 
- En cas que s’utilitzés el bufador per als talls de metalls, s’haurà de tenir present la normativa d’oxitallada.  
 

SOLDADURA ELÈCTRICA  

- Els soldadors hauran d’emprar a cada moment casc de seguretat, pantalla de soldador, guants de cuir, 
granota de treball, maniguets de cuir, davantal de cuir, polaines de cuir i botes de seguretat de cuir, als 
casos que sigui necessari també hauran d’emprar el cinturó de seguretat anticaiguda. 

- La pantalla de soldadura haurà de disposar del vidre inactínic adequat a la intensitat de treball de l’elèctrode. 
- No es pot  picar el cordó de la soldadura sense protecció ocular, els resquills de cascareta despreses poden 

produir greus lesions als ulls. 
- No es pot mirar directament a l’arc voltaic sense la corresponent protecció ocular. 
- No es poden tocar les peces acabades de soldar donat que poden estar a temperatura elevada. 
- S’ha de soldar en un lloc ben ventilat, evitant així, intoxicacions i asfixies. 
- Abans de començar la soldadura s’ha de comprovar que no hi hagi cap persona a la vertical del seu treball. 
- S’ha d’emprar la guindola de soldador adaptada, amb barana de seguretat a tot el seu perímetre, i pis format 

per taulons llisos de 2,5 cm de gruix que formin una plataforma de treball de com a mínim 60x60 
- No s’ha de  deixar la pinça damunt del sobre ni sobre el perfil a soldar, s’haurà de dipositar sobre un 

portapinces. 
- S’ha d’instal·lar el cableajat del grup de manera que s’evitin ensopegades i caigudes. 
- No es pot utilitzar el grup sense que porti instal·lat el protector de clemes. 
- S’haurà de comprovar que el grup estigui connectat correctament a terra abans de començar els treballs. 
- Posat que hi hagi pauses perllongades  s’haurà de desconnectar el grup de soldadura. 
- S’ha de  comprovar que les connexions de les mànegues siguin totalment estancs a la intempèrie. 
- Abans de començar els treballs caldrà comprovar que es trobin ben instal·lades les pinces portaelectrodes i 

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

FORMIGONERES PASTERES 
- Es disposaran en llocs assenyalats amb aquesta finalitat, parant esment en ubicar-les a una distància 

superior als 3 metres de la vorera de qualsevol excavació per evitar així el risc de caiguda a diferents nivells.  
Si es col·loca dintre de l’àrea d’influència de gir  de la grua torre es disposarà d’ un cobert per protegir la 
caiguda d’objectes. 

- Abans de la instal·lació de la formigonera pastera es procurarà preparar el terreny donant-li un cert 
vessament. 

- La zona d’ubicació anirà senyalitzada mitjançant cordes amb banderetes, un senyal de perill i un rètol amb  
la llegenda  “ ÉS PROHIBIT D’UTILITZAR LA MÀQUINA A LES PERSONES NO AUTORITZADES”. 

- Hi haurà un camí d’accés fix a la formigonera pastera per a la traginadora de trabuc o “dumper”, separat del 
camí dels carretons manuals, en prevenció dels riscos de cops o atropellaments. 

- S’establirà un empostissat d’un mínim de dos metres de llargària per a superfície d’estada de l’operador de 
la formigonera pastera, en prevenció dels riscos de caiguda al mateix nivell per lliscament. 

- Les formigoneres pasteres autoritzades en aquesta obra hauran de tenir protegits els òrgans de transmissió 
(corretges, corones, engranatges, etc.) per evitar el risc d’atrapament. 

- Haurà de tenir fre de basculament al bombo per evitar els sobreesforços i els riscos per moviments 
descontrolats. 

- L’alimentació elèctrica es realitzarà de forma aèria mitjançant el quadre de zona. 
- La carcassa i la resta de  parts metàl·liques de la formigonera pastera hauran d’estar connectades a  terra. 
- La botonera de la cabina haurà de ser estanca i tenir accés directe. 
- El quadre de zona haurà de disposar de protecció diferencial i magnetotèrmica. 
- Les operacions de conservació i neteja es realitzaran prèvia desconnexió  de la xarxa elèctrica. 
- Posat que la formigonera pastera  es canviï, a través de la balda de la grua s’haurà de realitzar mitjançant la 

utilització d’un balancí que la sospesi per quatre punts. 
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- Si el subministrament del morter es realitza mitjançant el bombeig s’hauran d’ancorar els conductes per  
evitar moviments que puguin malmetre les conduccions, així com  per  netejar els conductes una cop 
finalitzat  el procés de bombeig, de cada jornada. 

 

BASTIDES AMB ELEMENTS PREFABRICATS SISTEMA MODULAR. 
Muntatge: 
- Les bastides hauran de ser muntades sota la supervisió d’una persona competent, si és possible un 

aparellador o arquitecte tècnic. 
- Les bastides s’hauran de muntar sempre sobre una fundació preparada adequadament.  
- Posat que la bastida s’hagi de recolzar sobre el terreny; aquest serà pla i compacte, i si aquest no ho fos, es 

recolzarà la bastida sobre taula o jaç de taulons i es trobarà clavetejat en la base de recolzament de la 
bastida, és prohibit de recolzar-se sobre materials fràgils com ara maons, revoltons, etc. 

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

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

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

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

- Es sol·licitarà per escrit a la Companyia subministradora  que es procedeixi a la descàrrega de la línia, el seu 
desviament o en cas necessari a la seva elevació. 

- Posat que no es pugui realitzar l’aspecte anterior, s’establiran unes distàncies mínimes de seguretat, 
mesurades des del punt més proper amb tensió a la bastida. 

 
Les distàncies anteriorment citades segons informació de AMYS de UNESA seran: 
- 3 metres per a tensió < 66.000 Volts 
- 5 metres per a tensió > 66.000 Volts 
- Posat que  hi hagi una línia elèctrica de Baixa Tensió: 
- Es  sol·licitarà mitjançant escrit a la companyia subministradora el desviament de la línia elèctrica. 
- posat que no se pugui realitzar l’apartat anterior, es col·locaran unes beines aïllants sobre els conductors i 

caperutxes aïllants sobre els aïlladors.  

Ús: 
- Les bastides s’hauran de revisar en iniciar la jornada laboral, així com després de qualsevol inclemència del 

temps  especialment de fortes ràfegues de vent. 
- Els principals punts que s’han d’inspeccionar són: 
- L’alineació i verticalitat dels muntants. 
- L’horitzontalitat dels travessers.     
- L’adequació dels elements de travada horitzontal i vertical. 
- L’estat dels ancoratges de la façana. 
- El correcte acoblament dels marcs amb els seus passadors. 
- La correcta disposició i  adequació de la plataforma de treball a l’estructura de la bastida. 
- La correcta disposició i adequació de la barana de seguretat, passamans, barra intermitja i sòcol. 
- La correcta disposició dels  accessos. 
- S’hauran de col·locar cartells d’advertència en qualsevol lloc on la bastida estigui inacabada o sigui 

necessari l’advertència de qualsevol altre risc. 
- En l’ús de la bastida s’ha de tenir present  que no es pot fer cap modificació sense l’autorització del tècnic 

autor del projecte de muntatge. 
- En la utilització de petits aparells elèctrics es procurarà que estiguin equipats amb doble aïllament i els 

portàtils de llum estiguin alimentats a 24 Voltis. 
- En tot moment s’haurà de procurar que les plataformes de treball estiguin netes i endreçades. És convenient 

disposar d’un calaix on es posin les eines necessàries durant la jornada evitant així que es deixin en la 
plataforma amb el consegüent risc que aquest fet comporta. 

Desmuntatge: 
- El desmuntatge d’una bastida s’ha de realitzar en l’ordre invers al  muntatge i en presència d’un tècnic 

competent. 
- És prohibit totalment que es llancin des de dalt els elements de la bastida els quals s’hauran de baixar 

mitjançant els mecanismes de elevació o descens previstos i alhora convenientment subjectes. Les peces 
petites es baixaran amb una galleda o pastera convenientment lligades. 
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- Els elements que composen l’estructura de la bastida s’hauran de recollir i enretirar quan abans millor i 

col·locar-los en el magatzem tan ràpid com sigui possible. 
- És prohibit, en el muntatge, ús i desmuntatge, que els operaris passin de d’un lloc a un altre de la bastida  

saltant, gronxant-se, trepant o lliscant per l’estructura. 
- Posat que hi hagués a la proximitat una línia elèctrica d’Alta Tensió o de Baixa Tensió, es procedirà de la 

mateixa manera que es va realitzar el muntatge. 

Emmagatzemant : 
- Els elements de la bastida cal emmagatzemar-los en lloc protegit de les inclemències del temps. Abans de la 

seva classificació i emmagatzemant s’haurà de revisar-los, netejar-los fins i tot pintar-los si calgués. 
- S’ha de tenir present que una empresa ben organitzada es aquella que té un magatzem i un taller mecànic 

que subministren sense retards a les obres la maquinària, els estris i eines que es necessiten en condicions 
òptimes per a la seva immediata utilització. 

 

TORO,  “TRANSPALET“ MANUAL : CARRETÓ MANUAL 
- Abans d’aixecar una càrrega s’hauran de realitzar les següents comprovacions : 
- Comprovar que el pes de la càrrega que s’ha d’aixecar és l’adient per a la capacitat de càrrega del toro. 
- Assegurar-se de què el palet o plataforma és l’adient per a la càrrega que ha de suportar i que aquesta  

estigui en bon estat. 
- Assegurar-se de què les càrregues estiguin perfectament fleixades i equilibrades. 
- Comprovar que la longitud del palet o plataforma és major que la longitud de les forquilles. 
- Introduir les forquilles per la part més estreta del palet fins  al fons per sota de les càrregues, tot assegurant-

se de que les dues forquilles estan convenientment tancades sota el palet. 
- Al procés de la conducció i circulació del toro s’haurà de considerar els següents punts : 
- Conduir el toro tirant de l’empunyadura, havent situat  el governall la palanca de comandament en posició 

neutra. 
- Mirar en la direcció de la marxa i conservar sempre una bona visibilitat del recorregut. 
- Si s’ha de retrocedir inevitablement, s’ha de comprovar que no  hi hagi cap obstacle al seu camí que pugui 

provocar qualsevol incident. 
- Supervisar la càrrega, sobretot als girs i particularment si  aquesta és molt voluminosa, controlant la  seva 

estabilitat. 
- No utilitzar el toro en superfícies humides, lliscants o desiguals. 
- No manipular el toro amb les mans o el calçat humits o amb greix. 
- S’han de respectar els itineraris preestablerts. 
- Posat que s’hagi de baixar un petit pendent, només es farà si es disposa de frens situant-se l’operari al 

darrera de la càrrega, la pendent màxima recomanada serà del 5%. 
- Quan s’hagi de realitzar treballs de càrrega i descàrrega sobre una plataforma o sobre el muntacàrregues 

s’hauran de prendre les següents precaucions : 
- S’ha de comprovar que la capacitat de la plataforma o muntacàrregues pugui  suportar el pes del palet i  del 

toro. 
- S’ha de maniobrar el palet de manera que l’operari mai trepitgi la plataforma. 
- No s’haurà de parar el toro, s’hauran de  prendre les precaucions  necessàries perquè no es dificulti la 

circulació. 
- En finalitzar la jornada laboral o la utilització del toro, s’haurà de deixar el mateix a un lloc previst 

d’estacionament i amb  el fre posat. 
- Abans d’efectuar la maniobra de descens de la càrrega s’ha de posar atenció  al voltant per tal que no hi 

hagi res que pugui fer malbé o desestabilitzar la càrrega en ser aquesta dipositada al terra. 
- També s’ha de  comprovar que no hi hagi  ningú a les proximitats que pugui quedar atrapat pel palet a les 

operacions de descens de la mateixa. 
- Si l’operari en la manipulació del toro observés qualsevol anomalia ho haurà de comunicar al servei de 

manteniment i deixar-lo fora de servei. 
 

BASTIDES DE CAVALLETS. 
- No es podran emprar en alçades superiors als 6 metres. 
- Per a alçades superiors a 3 metres aniran travats amb un tornapunta. 
- La separació entre punts de recolzament no haurà de ser superior en cap cas als 3,5 metres. 
- En cas que alçada de caiguda sigui superior als 2 metres s’haurà de disposar de la barana perimetral. 
- L’amplada mínima de la plataforma de treball esdevé de 60 cm. 
- El conjunt haurà de ser estable i resistent. 
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MÀQUINA DE TREPAR. 
- En la manipulació de la màquina de trepar, per tal d’evitar lesions als ulls els operaris deuran emprar ulleres 

antiimpactes 
- En les operacions de tall de material ceràmic amb la màquina de trepar, es deurà mullar les peces abans de 

tallar-les, i si no es pot mullar, donada la generació de pols l’operari deurà emprar mascareta amb filtre 
mecànic contra la pols. 

- El radi del disc de la màquina de trepar ha d’estar d’acord amb les revolucions del motor elèctric. 
 

PERFORADORA PORTÀTIL 
- El personal dedicat a l’ús de la perforadora portàtil, serà coneixedor del maneig correcte de l’eina, per tal 

d’evitar els accidents per inexperiència. 
- S’ha de comprovar que a l’aparell no li manqui cap de les peces de la seva carcassa de protecció; en cas de 

deficiència no s’ha d’utilitzar fins que estigui completament restituïda. 
- Abans de la seva utilització, s’ha de comprovar el bon estat del cable i de la clavilla de connexió, posat que 

s’observés alguna mena de deficiència, s’ha de tornar la màquina perquè sigui reparada. 
- S’han d’evitar els rescalfaments del motor i les broques. 
- No s’ha d’intentar realitzar forats inclinats, pot trencar la broca i produir lesions. 
- No intenti engrandir el forat oscil·lant al voltant de la broca, pot trencar-se la broca i produir serioses lesions. 
- No intenti realitzar un forat d’una sola maniobra: primer marqui el punt a foradar amb un punxó, després 

apliqui la broca i embroqui-la. 
- La connexió i el subministrament elèctric a les perforadores portàtils es realitzarà mitjançant una mànega 

contra la humitat a partir del quadre de planta, dotat de les corresponents proteccions.  
- És prohibit expressament de  dipositar al sòl o deixar abandonada la perforadora portàtil mentre està 

connectada a la xarxa elèctrica. 
 

PISTOLA FIXA-CLAUS 
- El personal dedicat a l’ús de la pistola fixa-claus, serà coneixedor del maneig correcte de l’eina, per tal 

d’evitar accidents per inexperiència. 
- En cap cas s’ha de disparar sobre superfícies irregulars, donat que es pot perdre el control de la pistola i 

patir accidents. 
- En cap cas s’ha d’intentar realitzar trets inclinats, donat que es pot perdre el control de la pistola i patir 

accidents. 
- Abans de disparar, asseguri’s de que no hi ha ningú a l’altra banda de l’objecte on dispara. 
- Abans de disparar s’ha de comprovar que el protector és a la posició correcta. 
- No s’ha d’intentar realitzar trets prop de les arestes. 
- No s’ha de disparar recolzat sobre objectes inestables. 
- L’operari que empri la pistola fixa-claus ha d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), 

granota de treball, botes de cuir de seguretat, auriculars, ulleres antiimpactes i cinturó de seguretat si els 
calgués.  

 

INSTAL·LACIONS D’HIGIENE I  BENESTAR: 

S’ha de  preveure a l’obra una zona per a la ubicació de les Instal·lacions d’Higiene i 
Benestar, preveient la presa provisional d’aigua i electricitat i l’evacuació d’aigües fecals. 
Aquestes instal·lacions es construiran en funció del nombre de treballadors de l’obra, 
considerant  l’evolució d’aquests en el temps, i tenint en compte que s’han de cobrir les 
següents necessitats : canvi de roba, higiene personal i necessitats fisiològiques. 
 
Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar poden ser : 
- mòduls prefabricats, o 
- construïdes a l’obra. 
  
Als dos casos, s’han de tenir en compte els següents paràmetres : 
- vestuaris amb una superfície de 2 m2 per treballador, alçada mínima de 2,30 m. I estaran equipats amb 

seients i casellers individuals. 
- lavabos que poden estar situats als vestuaris, essent la dotació mínima d’un lavabo per cada 10 treballadors. 
- dutxes, igual  que els lavabos, es poden ubicar als vestuaris amb una dotació mínima d’una dutxa per cada 

10 treballadors. 
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- inodors que no s’han de comunicar directament amb els vestuaris i la seva dotació mínima serà de : un 

inodor per  cada 25 treballadors i un inodor per cada 15 treballadores.  Les dimensions mínimes dels 
mateixos seran de 1 x 1,20 m. i de 2,30 m. d’alçada. 

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

  
Els mòduls prefabricats s’acostumen a agrupar en: mòduls sanitaris (dutxa, lavabo i inodor), 
i mòduls de vestuari, acoblant-se els mòduls de manera que pugui haver accés directe d’un 
mòdul a l’altre. 
 
Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar construïdes a l’obra, si el solar ho permet s’han de 
construir a prop de l’accés, perquè el treballador es pugui canviar abans d’incorporar-se al 
treball. 
 
En obres entre mitjaneres, a zona urbana, atesa l’escassetat d’espai s’ha de preveure en 
principi una zona per a la ubicació de les instal·lacions i una vegada, degut a la dinàmica de 
l’obra, es disposa d’espai en l’interior de l’edifici que s’està construint, s’hauran de construir 
les Instal·lacions d’Higiene i Benestar seguint els paràmetres anteriorment assenyalats. 
S’aconsella que aquestes instal·lacions es trobin, també, a prop de les vies d’accés. 
 
Independentment d’aquestes instal·lacions, també s’han de construir les oficines de la obra 
que han de complir a cada moment la idoneïtat en relació a la il·luminació, la climatització 
segons la temporada. 
 
Respecte al personal d’oficina s’ha de considerar, també, la instal·lació de lavabos i inodors. 
 
S’ha de  preveure un magatzem d’eines, estris, petita maquinària i equips de protecció 
personal  i col·lectiva. 
 
S’ha de preveure una zona d’aparcament per als cotxes del personal d’oficina i d’obra, si 
l’obra ho permet.  
 
S’han  de preveure zones d’estacionament de vehicles que subministren material i 
maquinària a l’obra, i en el posat que estiguin estacionats limitant la circulació viària, s’haurà 
de demanar permís municipal. Es senyalitzarà la prohibició d’estacionament de vehicles 
aliens a l’obra, i si calgués, s’ha de limitar la zona amb tanques per vianants, 
convenientment senyalitzades mitjançant balises destellants durant la nit.  
 
 
 
 
Bot, Febrer de 2011     Didac Ayuda Aguiló 
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1.3 PLEC DE CONDICIONS 
PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 

 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. PART I 

 
En la redacció d'aquest estudi s'ha tingut en compte la legislació en matèria de seguretat relacionada en la 
segona part d'aquest plec, i en especial la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, i el 
Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, segons el qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de 
salut en les obres de construcció. 
 
Aquest estudi de seguretat i salut forma part del projecte d'execució d'obra o, en el seu cas, del projecte d'obra, 
és coherent amb el contingut del mateix i recull les mesures preventives adequades als riscos que comporti la 
realització de l'obra. 
 
A tals efectes, el pressupost de l'estudi de seguretat i salut ha d'anar incorporat al pressupost general de l'obra 
com un capítol més del mateix. 
 
No s'inclouen en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut els costos exigits per a la correcta execució dels 
treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats 
d'organismes especialitzats. 
 
Els amidaments, qualitats i valoracions recollides en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut podran ser 
modificades o substituïdes per alternatives proposades pel contractista en el pla de seguretat i salut a que es 
refereix l'article 7 de RD, prèvia justificació tècnica convenientment motivada, sempre que no suposi disminució 
de l'import total, ni  dels nivells de protecció continguts en l'estudi. 
 
Segons el RD, el promotor està obligat a que en la fase de redacció del projecte s'elabori un estudi de seguretat i 
salut en els projectes d'obres, quan en l'elaboració del projecte d'obra intervinguin diversos projectistes, el 
promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'elaboració del projecte d'obra. 
 
La designació dels coordinadors no eximeix al promotor de les seves responsabilitats. 
 
Visat de projectes (Art. 17 del RD 1627/97) 
 
La inclusió en el projecte d'execució d'obra de l'estudi bàsic serà requisit necessari per al visat per part del 
Col·legi professional, per a l'expedició de la llicencia municipal i d'altres autoritzacions i tràmits per part de les 
Administracions publiques. 
 
En la tramitació per a l'aprovació dels projectes d'obres de les Administracions publiques es farà declaració 
expressa en l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent de la inclusió de l'estudi de seguretat i salut, 
o en el seu cas, de l'estudi bàsic. 
 
Pla de seguretat i salut (art. RD 1627/97) 
 
En aplicació de l'estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, de l'estudi bàsic, cada contractista elaborarà un pla 
de seguretat i salut en el treball en el que s'analitzen, estudien, desenvolupen i complementen les previsions 
contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En aquest pla 
s'inclouran les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb la corresponent 
justificació tècnica, que no podrà implicar disminució dels nivells de protecció previstos en l'estudi o estudi bàsic. 
En el cas de plans de seguretat i salut elaborats en aplicació de l'estudi de seguretat i salut les propostes de 
mesures alternatives de prevenció inclouran la seva valoració econòmica, que no podrà implicar disminució de 
l'import total, d'acord amb el segon paràgraf de l'apartat 4 de l'article 5 del RD. 
 
Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms, el promotor, 
abans de l'inici dels treballs o tan aviat com es verifiqui aquesta circumstancia, designarà un coordinador en 
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 
 
La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del projecte d'obra i durant 
l'execució de l'obra podrà recaure en la mateixa persona. 
 
El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de seguretat 
i salut durant l'execució de l'obra. 
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En el cas d'obres de les Administracions públiques, el pla amb el corresponent informe del coordinador en 
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, s'elevarà per a la seva aprovació a l'Administració publica 
que hagi adjudicat l'obra. 
 
Quan no sigui necessària la designació del coordinador, les funcions que se li atribueixen en els paràgrafs 
anteriors seran assumides per la direcció facultativa. 
Així mateix, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent de la direcció facultativa. 
 
Els contractistes i els subcontractistes dels coordinadors, de la direcció facultativa i del promotor no eximiran de 
les seves responsabilitats als contractistes i als subcontratctistes. 
 
Llibre d'incidències (Art. 13 del RD 1627/97) 
 
En cada centre de treball existirà, amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, un llibre 
d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a tal efecte. Facilitat pel Col·legi Professional al que 
pertanyi el tècnic que hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut. En les obres de les Administracions publiques ho 
facilitarà l'oficina de supervisió de projectes o òrgans equivalent. 
 
El llibre d'incidències haurà d'estar sempre en l'obra, i estarà en poder del coordinador en matèria de seguretat i 
salut durant l'execució de l'obra o, quan no fos necessària la designació de coordinador, en poder de la direcció 
facultativa. 
 
A Aquest llibre hi podran accedir la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i subcontractistes i els 
treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció de les 
empreses intevintents en l'obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en 
matèria de seguretat i salut en el treball de les Administracions publiques competents, que podran fer anotacions 
en ell, relacionades amb les finalitats que al llibre se li reconeixen. 
 
Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució 
de l'obra, o quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa, estaran obligats a 
remetre, en el termini de vint-i-quatre hores, una copia a la Inspecció de Treball i Seguretat i Social de la 
província en què es realitza l'obra. 
 
Igualment hauran de notificar les anotacions en el llibre al contractista afectat i als representants dels treballadors 
d'aquest. 
 
Avís previ (Art. 18 del RD 1627/97) 
 
En les obres incloses en l'àmbit d'aplicació del present Reial Decret, el promotor haurà d'efectuar un avís a 
l'autoritat laboral competent abans de l'inici dels treballs. 
L'avís previ es redactarà d'acord al que disposa l'annex III del RD; s'haurà d'exposar en l'obra de forma visible, 
actualitzant-se si fos necessari. 
 
Obertura del centre de treball (Art.19 del RD 1627/97) 
 
L'obertura del centre de treball haurà de comunicar-se  a l'autoritat laboral, i haurà d'incloure el pla de seguretat i 
salut al que es refereix l'article del RD 1627/97.                                 
 
El pla de seguretat i salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social i dels tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en 
les Administracions públiques competents.  
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. PART II 

 
PRESCRIPCIONS QUE S'HAURAN DE COMPLIR EN RELACIÓ AMB LES CARACTERÍSTIQUES, LA 
UTILITZACIÓ I LA CONSERVACIÓ DE LES MÀQUINES, ÚTILS, FERRAMENTES, SISTEMES Y EQUIPS 
PREVENTIUS: 
 
 
Aspectes generals. 
 
 REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 31 de gener de 1.940 B.O.E. 3 de febrer de 

1.940, en vigor capítol VII. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN ELS LLOCS DE TREBALL.R.D. 486/1.997 de 14 

d'abril de 1997. 
 REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL A LA INDÚSTRIA DE LA   CONSTRUCCIÓ.O.M. 

20 de Maig de 1.952 B.O.E. 15 de Juny de 1.958. 
 PRESCRIPCIONS DE SEGURETAT A LA INDÚSTRIA DE L'EDIFICACIÓ.Conveni O.I.T. 23 de Juny de 

1.937, ratificat el 12 de Juny de 1.958. 
 ORDENANÇA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓ, VIDRE I CERÀMICA.O.M. 28 d'Agost de 1.970. B.O.E. 

5,7,8,9 de Setembre de 1.970, en vigor capítols VI i XVI. 
 ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 9 de Març de 1.971. B.O.E. 16 de 

Març de 1.971, en vigor parts del títol II. 
 REGLAMENT D'ACTIVITATS MOLESTES, NOCIVES INSALUBRES I PERILLOSES.D.2414/1.961 de 30 de 

Novembre B.O.E. 7 de Desembre de 1.961. 
 ORDRE APROVACIÓ DE MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.O. 12 

de Gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de Gener de 1998. 
 REGULACIÓ DE LA JORNADA DE TREBALL, JORNADES ESPECIALS I DESCANS.R.D. 2.001/1.983 de 

28 de Juliol B.O.E. 3 d'Agost de 1.983. 
 ESTABLIMENT DE MODELS DE NOTIFICACIÓ D'ACCIDENTS DE TREBALL.O.M. 16 de Desembre de 

1.987 B.O.E. 29 de Desembre de 1.987. 
 LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.L. 31/1995 de Novembre B.O.E. 10 de Novembre de 1995. 
 REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ.R.D. 39/1997 de 17 de Gener de 1997 B.O.E. 31 de Gener 

de 1997 
 SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1997 de 14 d`abril de 1997 B.O.E. 23 

d'Abril de 1997. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT ALS CENTRES DE TREBALL.R.D. 486/1997 de 14 

d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA MANIPULACIÓ MANUAL DE 

CÀRREGUES QUE IMPLIQUIN RISCOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARS, PELS TREBALLADORS. 
R.D. 487/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES AL TREBALL QUE INCLOUEN 
PANTALLES DE VISUALITZACIÓ.R.D. 488/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. de 23 d'Abril de 1997. 

 FUNCIONAMENT DE LAS MÚTUES D'ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES PROFESSIONALS DE LA 
SEGURETAT SOCIAL I DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. 
O. de 22 d'Abril de 1997 B.O.E. de 24 d'Abril de 1997. 

 PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCOS RELACIONATS AMB L'EXPOSICIÓ A 
AGENTS BIOLÒGICS DURANT EL TREBALL.R.D. 664/1997 de 12 de Maig B.O.E. de 24 de Maig de 1997. 

 EXPOSICIÓ A AGENTS CANCERÍGENS DURANT EL TREBALL.R.D. 665/1997 de 12 de Maig B.O.E. de 
24 de Maig de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS 
TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1997 de 30 de maig B.O.E. de 12 de 
Juny de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS DELS 
EQUIPS DE TREBALL.R.D. 1215/1997  de 18 de Juliol B.O.E. de 7 d'Agost de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DESTINADES A PROTEGIR LA SEGURETAT I LA SALUT DELS 
TREBALLADORS EN LAS ACTIVITATS MINERES.R.D. 1389/1997 de 5 de Setembre B.O.E. de 7 d'Octubre 
de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.R.D. 1627/1997 
de 24 d'Octubre B.O.E. de 25 d'Octubre de 1997. 

 
 NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION (N.T.E.) 
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Condicions ambientals. 
 
 IL·LUMINACIÓ ALS CENTRES DE TREBALL.O.M. 26 d'Agost 1.940 B.O.E. 29 d'Agost de 1.940. 
 PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS FRONT ALS RISCOS DERIVATS DE L'EXPOSICIÓ AL SOROLL 

DURANT EL TREBALL.R.D. 1316/1.989, de 27 d'Octubre B.O.E. 2 de Novembre 1.989. 
 
Incendis 
 
 NORMA BÀSICA EDIFICACIONS NBE - CPI / 96. R.D. 2177/1.996, de 4 d'Octubre B.O.E. 29 d'Octubre de 

1.996. 
 ORDENANCES MUNICIPALS 

 
Instal·lacions elèctriques. 

 
 REGLAMENT DE LÍNIES AÈRIES D'ALTA TENSIÓ. D. 3151/1.968 de 28 de Novembre B.O.E. 27 de 

Desembre de 1.968. Rectificat: B.O.E. 8 de Març de 1.969. 
 REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ.  D. 2413/1.973 de 20 de Setembre B.O.E. 9 

d'Octubre de 1.973. 
 INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES. 

 
Maquinària. 
 
 REGLAMENT DE RECIPIENTS A PRESSIÓ. D. 16 d'Agost de 1.969 B.O.E. 28 d'Octubre de 1.969. 

Modificacions: B.O.E. 17 de Febrer de 1.972 i 13 de Març de 1.972. 
 EGLAMENT D'APARELLS D'ELEVACIÓ I MANTENIMENT DELS MATEIXOS. R.D. 2291/1.985 de 8 de 

Novembre B.O.E. 11 de Desembre de 1.985. 
 REGLAMENT D'APARELLS ELEVADORS PER A OBRES. O.M. 23 de Maig de 1.977 B.O.E. 14 de Juny de 

1.977. Modificacions B.O.E. 7 de Març de     1.981 i 16 de Novembre de 1.981. 
 REGLAMENT DE SEGURETAT A LES MÀQUINES. R.D. 1495/1.986 de 26 de Maig B.O.E.21 de Juliol de 

1.986. Correccions B.O.E. 4 d'Octubre de 1.986. 
 I.T.C.-MIE-AEM1: ASCENSORS ELECTROMECÀNICS. O. 19 de Desembre de 1.985. B.O.E. 14 de Gener 

de 1.986. Correcció B.O.E. 11 de Juny de 1.986 i 12 de Maig 1.988. Actualització: O. 11 d'Octubre de 1.988 
B.O.E. 21 de Novembre de 1.988. 

 I.T.C-MIE-AEM2: GRUES TORRE DESMUNTABLES PER A OBRES.O. 28 de Juny de 1.988 B.O.E. 7 de 
Juliol de 1.988 Modificació O. 16 d'Abril de 1.990 B.O.E. 24 d'Abril de 1.990. 

 I.T.C-MIE-AEM3: CARRETES AUTOMOTRIUS DE MANUTENCIÓ. O.26 de Maig de 1.989 B.O.E. 9 de Juny 
de 1.989. 

 I.T.C-MIE-MSG1: MÀQUINES, ELEMENTS DE MÀQUINES O SISTEMES DE PROTECCIÓ FETS SERVIR. 
O. 8 d'Abril de 1.991 B.O.E. 11 d'Abril de 1.991. 

 
Equips de protecció individual (EPI) 
 
 COMERCIALITZACIÓ I LLIURE CIRCULACIÓ INTRACOMUNITÀRIA DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ 

INDIVIDUAL.R.D. 1407/1992 de 20 Novembre de 1992 B.O.E. 28 de Desembre de 1992. Modificat per O.M 
de 16 de Maig de 1994 B.O.E. 1 de Juliol de 1994 y per R.D. 159/1995, de 3 de febrer B.O.E. 8 Març de 
1995. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT Y SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS 
TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1.997 de 30 de maig de 1997 

 
Senyalitzacions. 
 
 DISPOSICIONS MÌNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL 

TREBALL.R.D. 485/1.997 B.O.E 14 d'abril de 1997 
 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS.M.O.P.T. y M.A. Norma de Carreteras 8.3 - IC 

 
Varis. 
 
 QUADRE DE MALALTIES PROFESSIONALS R.D. 1403/1.978 B.O.E. 25 d'Agost de 1.978. 
 CONVENIS COL·LECTIUS. 
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Relació de la Norma Espanyola (UNE-EN) respecte les E.P.I.S. 
 
Utilització d'Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997, del 30/05/1997 B.O.E. nº 140 

de 12/06/1997
  
PROTECCIÓ DEL CAP  
Casc de seguretat. U.N.E.-E.N.  397: 1995 
  
EQUIPS DE PROTECCIÓ DELS ULLS  
Protecció individual dels ulls: Requisits. U.N.E.-E.N.  166: 1996 
Protecció individual dels ulls: Filtres per soldadura 
 i tècniques relacionades. 

U.N.E.-E.N.  169: 1993 

Protecció individual dels ulls: Filtres per ultravioletes. U.N.E.-E.N.  170: 1993 
Protecció individual dels ulls: Filtres per infrarojos. U.N.E.-E.N.  170: 1993 
  
PROTECCIÓ DE LES OÏDES  
Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. 
 Part 1: Orelleres. 

U.N.E.-E.N.  352-1: 1994 

Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. 
 Part 1: Taps. 

U.N.E.-E.N.  352-2: 1994 

Protectors auditius. Recomanacions relatives a la selecció, 
us,precaucions de treball i manteniment.

U.N.E.-E.N.  458: 1994 

  
PROTECCIÓ DE PEUS i CAMES  
Requisits y mètodes d'assaig per el calçat de seguretat, calçat 
de protecció i calçat de treball d'ús professional

U.N.E.-E.N.  344: 1993 

Especificacions pel calçat de seguretat d'ús professional. U.N.E.-E.N.  345: 1993 
Especificacions pel calçat de protecció d'ús professional. U.N.E.-E.N.  346: 1993 
Especificacions pel calçat de treball d'ús professional. U.N.E.-E.N.  347: 1993 
 
PROTECCIÓ CONTRA LA CAIGUDA DES DE ALTURES .INCLOENT ARNESOS i CINTURONS 
 
Equips de protecció individual contra caiguda 
d'altures.Dispositiu de descens. 

U.N.E.-E.N.  341: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part 
1:Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge rígida. 

U.N.E.-E.N.  353-1: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part 
2:Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge 
flexible. 

U.N.E.-E.N.  353-2: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Elements de subjecció 

U.N.E.-E.N.  354: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Absorbidors de energia. 

U.N.E.-E.N.  355: 1993 

Equips de protecció individual per sostenir en posició de treball 
i prevenció de caigudes d'alçada. Sistemes de subjecció. 

U.N.E.-E.N.  358: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Dispositiu anticaigudes retràctils. 

U.N.E.-E.N.  360: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Arnesos anticaigudes. 

U.N.E.-E.N.  361: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Connectors. 

U.N.E.-E.N.  362: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Sistemes anticaigudes. 

U.N.E.-E.N.  363: 1993 

Equips de protecció individual contra la caiguda 
d'altura.Requisits generals per instruccions d'us i marcat.

U.N.E.-E.N.  365: 1993 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA
 
Equips de protecció respiratòria. Màscares.Requisits, assaigs, 
marcat. 

U.N.E.  81 233: 1991 
E.N.    136: 1989 

Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces facials. 
Connexions per rosca estàndard. 

U.N.E.  81281-1: 1989  
E.N.    148-1: 1987 

Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials. U.N.E.  81281-2: 1989 
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Connexions per rosca central. E.N.    148-2: 1987
Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces facials. 
Connexions roscades de M45 x 3. 

U.N.E.  81281-3: 1992 
E.N.    148-3: 1992

Equips de protecció respiratòria.Mascarilles. Requisits, assaigs, 
marcat. 

U.N.E.  81282 : 1991  
E.N.    140: 1989

Equips de protecció respiratòria.Filtres contra partícules. Requisits, 
assaigs, marcat. 

U.N.E.  81284 : 1992 
E.N.    143: 1990

Equips de protecció respiratòria.Filtres contra gasos i filtres mixtes. 
Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.  81285 : 1992 
E.N.    141: 1990

Equips de protecció respiratòria amb mànega d'aire fresc provistos 
de màscara, mascarilla o conjunt broquet.Requisits, assaigs, 
marcat. 

U.N.E.-E.N.  138:1995 

Equips de protecció respiratòria amb línia d'aire comprimit per 
utilitzar-se amb màscara, mascarilla, o adaptador facial tipo broquet. 
Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  139:1995 

Equips de protecció respiratòria. Semimàscares filtrants de 
protecció contra partícules. Requisits, assaigs, marcat.

U.N.E.-E.N.  149:1992 

Equips de protecció respiratòria. Mascarilles autofiltrants amb 
vàlvules per protegir dels gasos o  
dels gasos i las partícules. Requisits, assaigs, marcat.

U.N.E.-E.N.  405:1993 

  
PROTECCIÓ DE LES MANS 
 

 

Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part1:  Terminologia i requisits de prestacions.

U.N.E.-E.N.  374-1:1995 

Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part2:  Determinació de la 
resistència a la penetració. 

U.N.E.-E.N.  374-2:1995 

Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part3:  Determinació de la resistència a la 
permeabilitat dels productes químics. 

U.N.E.-E.N.  374-3:1995 

Guants de protecció contra riscos mecànics. U.N.E.-E.N.  388:1995 
Guants de protecció contra riscos tèrmics (calor i/o foc). U.N.E.-E.N.  407:1995 
Requisits generals pels guants. U.N.E.-E.N.  420:1995 
Guants de protecció contra les radiacions ionitzants  i la 
contaminació radioactiva. 

U.N.E.-E.N.  421:1995 

Guants i manoples de material aïllant per treballs elèctrics. U.N.E.-E.N.  60903:1995 
  
VESTUARI DE PROTECCIÓ 
 

 

Robes de protecció. Requisits generals. U.N.E.-E.N.  340:1994 
Robes de protecció. Mètodes d'assaig: determinació del 
comportament dels materials a l'impacte de petites partícules de 
metall fos. 

U.N.E.-E.N.  348:1994 
E.N.    348: 1992 

Robes de protecció. Protecció contra productes químics líquids. 
Requisits de prestacions de les robes que ofereixin una protecció 
química a certes parts del cos.

U.N.E.-E.N.  467:1995 

Robes de protecció utilitzades durant la soldadura i les tècniques 
connexes. Part1: requisits generals. 

U.N.E.-E.N.  470-1:1995 

Especificacions de robes de protecció contra riscos de quedar 
atrapat per peces de màquines en moviment. 

U.N.E.-E.N.  510:1994 

Roba de protecció. Protecció contra la calor i les flames. Mètode 
d'assaig per a la propagació limitada de la flama.

U.N.E.-E.N.  532:1996 

 
 
 
 
 
Bot, Febrer de 2011       Didac Ayuda Aguiló 
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ANNEX 10: CONTROL DE QUALITAT DE MATERIALS 

 
Relació i definició de controls que s’han 
de fer d’acord amb el Decret 375/88 d’1 

de desembre de 1988, CTE i EHE 
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JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 

 
El plec de condicions que s’adjunta té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al 
desenvolupament del projecte de control de materials, a fi de complir el decret 375/88 d’1 de 
desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en l’Ordre de 13 
de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992 
(DOGC 22/6/92) i 29 de juliol de 1994 (DOGC 12/9/94). 
 
L’arquitecte autor del projecte d’execució d’obres enumerarà i definirà dintre del plec de 
condicions els controls de qualitat a realitzar que siguin necessaris per a la correcta 
execució de l’obra. Aquests control seran, com a mínim, els especificats a les normes de 
compliment obligat, i en qualsevol cas tots aquells que l’arquitecte consideri precisos per a la 
seva finalitat, podent en conseqüència establir criteris especials de control més estrictes que 
els establerts legalment, variant la definició dels lots o el nombre d’assaigs i proves 
preceptius i ordenant assaigs complementaris o l’aplicació de criteris particulars, els quals 
seran acceptats pel promotor, el constructor i la resta de la Direcció Facultativa. 
 
L’arquitecte tècnic o aparellador que intervingui en la direcció d’obres elaborarà dintre de les 
prescripcions contingudes al projecte d’execució un programa de control de qualitat, del qual 
haurà de donar coneixement al promotor. 
 
En el programa de control de qualitat s’haurà d’especificar els components de l’obra que cal 
controlar, les classes d’assaig, anàlisis i proves, el moment oportú de fer-los i l’avaluació 
econòmica dels assaigs, anàlisis i proves que vagin a càrrec del promotor. 
 
Opcionalment el programa de control de qualitat podrà preveure anàlisis i proves 
complementàries en funció del contingut del projecte. 
 
Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses del assaigs, anàlisis i proves fetes per 
laboratoris, persones o entitats que no intervinguin directament en l’obra, restant obligat 
aquell a satisfer-les puntualment en el moment en què es produeixi el seu acreditament. 
 
El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició de la Direcció 
Facultativa en el termini màxim de ..... dies des del moment que es van encarregar. A tal 
efecte el promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb 
les obligacions que li corresponguin per tal d’aconseguir el compliment puntual dels 
laboratoris i d’altres persones contractades a l’efecte. 
 
El retard en la realització de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats 
serà del risc exclusiu del promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció 
Facultativa, la qual podrà ordenar la paralització de tots o part del treballs d’execució si 
considera que la seva realització, sense disposar de les actes de resultats, pot comprometre 
la qualitat de l’obra executada. 
 
El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en 
compliment del programa de control de qualitat, restant facultat el propietari per rescindir el 
contracte en cas d’incompliment o compliment defectuós comunicat per la Direcció 
Facultativa. 
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AIGUA PER PASTAR 
 
 
− L’aigua que s’utilitzarà en l’elaboració del formigó haurà d’estar sancionada per la pràctica 

i complirà les condicions indicades a l’article 27 de la “Instrucción de Hormigón 
Estructural” (EHE). En cas de dubte, es realitzarà el control de recepció i els assaigs 
pertinents, segons que s’indica a l’article 81.2 de l’EHE.   

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

− Es justificarà, per part del constructor, que l’aigua utilitzada compleix les condicions 
exigides en els articles 27 i 81.2 de l’EHE (mitjançant assaigs de laboratori), o bé 
justificarà especialment que no altera perjudicialment les propietats exigides al 
formigó, ni a curt ni a llarg termini, segons que s’indica a l’article 81.2 de l’EHE. 

 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 
següents en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesi i els 
criteris d’acceptació indicats als articles 27 i 81.2.3 de l’EHE: 
 

− Determinació del pH (UNE 7234/71) 
− Determinació de substàncies disoltes (UNE 7130/58) 
− Determinació del contingut total de sulfats (UNE 7131/58) 
− Determinació del Ió-clor (UNE 7178/60) 
− Determinació d’hidrats de carboni (UNE 7132/58) 
− Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235/71) 

 
La presa de mostres es farà segons UNE 7236/71 
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ÀRID PER ELABORAR FORMIGÓ 
 
 
− L’àrid que s’utilitzarà en l’elaboració del formigó complirà les condicions indicades a 

l’article 28 de l’EHE i tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de 
condicions, pressupost i plànols. És a dir: 

Mida mínima i màxima de l’àrid (EHE, art. 28.2): 

− Quan no hi hagi experiència prèvia d’ús es realitzaran assaigs d’identificació, segons que 
s’indica a l’article 28.1 de l’EHE i els corresponents a les condicions físico-químiques, 
físico-mecàniques i granulomètriques especificats a l’article 28.3 de l’EHE. 

− Esta prohibida l’utilització d’àrids que continguin sulfurs oxidables. 

− Els àrids es transportaran i emmagatzemaran de manera que s’eviti la seva segregació i 
contaminació, i hauran de mantindré les seves característiques gramulomètriques fins la 
seva incorporació a la mescla. 

− Cada procedència diferent serà considerada com a lot independent. 

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

 
 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 

Documentals: 
 

− Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant 
la comprovació de l’albarà. Cada càrrega d’àrid anirà acompanyada d’un full de 
subministrament que estarà sempre a disposició de la Direcció d’Obra i en el que 
figuraran, com a mínim, les dades especificades a l’article 28.4 de l’EHE. 

 
− Es justificarà, per part del constructor, que l’àrid utilitzat compleix les condicions 

exigides en l’article 28 de l’EHE (mitjançant assaigs de laboratori o experiència 
prèvia) o bé justificarà explícitament que no altera especialment les propietats 
exigibles al formigó, ni a curt ni a llarg termini, segons que s’indica a l’article 81.3.3 
de l’EHE. 

 
− En cas d’utilitzar escòries siderúrgiques, es comprovarà que no contenen silicats 

inestables ni compostos ferrosos, segons que s’indica a l’article 28.1 de l’EHE. 
 
Operatius: 
 

− Es realitzarà la presa de mostres necessàries per a possibles comprovacions 
posteriors. 

 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 
següents, en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i 
els criteris d’acceptació indicats en el segons: 
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− Estabilitat d’escòries siderúrgiques () (EHE, art. 28.1) 
− Mida màxima/mínima de l’àrid (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2) 
− Contingut de fins (UNE 933-2/96) (EHE, art. 28.3.3) 
− Coeficient de forma en graves (UNE 7238/71) (EHE, art. 28.3.3) 
− Índex d’àrids laminars en graves (UNE 933-3/97) (EHE, art. 28.3.3) 
− Compostos totals de sofre (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 
− Sulfats solubles en àcids (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 
− Contingut de clorurs (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 
− Terrossos d’argila (UNE 7133/58) (EHE, art. 28.3.1) 
− Partícules toves (UNE 7134/58) (EHE, art. 28.3.1) 
− Partícules de baix pes específic (UNE 7244/71) (EHE, art. 28.3.1) 
− Contingut de matèria orgànica en sorres (UNE EN 1744-1/99) ( EHE, art. 28.3.1) 
− Equivalent de sorra EAV (UNE 83131/90) (EHE, art. 28.3.1) 
− Reactivitat amb els àlcalis del ciment (UNE 146507/99 EX i UNE 146508/99 EX) 

(EHE, art. 28.3.1) 
− Coeficient de friabilitat en sorres (UNE EN 1097-1/97) (EHE, art. 28.3.2) 
− Resistència al desgast en graves (UNE EN 1097-2/99) (EHE, art. 28.3.2) 
− Absorció d’aigua en sorres (UNE 83133/90) (EHE, art. 28.3.2) 
− Absorció d’aigua en graves (UNE 83134/90) (EHE, art. 28.3.2) 
− Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE EN 1367-2/99) (EHE, art. 28.3.2) 
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CIMENT PER ELABORAR FORMIGÓ 
 

 
− El ciment que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que 

s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els 
criteris indicats en la “Instrucción para la recepción de cementos” (RC-97) i complirà les 
condicions indicades a l’article 26 de l’EHE. Es a dir: 
 

Tipus de ciment (RC-97, art. 8): 
Distintiu de qualitat: 
Altres característiques: 

 
− No s’utilitzaran lots de ciment que no vinguin acompanyats del certificat de garantia del 

fabricant, firmat per una persona física (EHE, art. 81.1.1). 
 

− Criteris de definició de remesa, lot i mostra (RC-97, art. 10 o a definir per l’aparellador o 
arquitecte tècnic): 
 

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

 
 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 

Documentals: 
 

− Es comprovarà que el ciment disposa de la documentació que acredita que està 
fabricat i comercialitzat de manera legal (RC-97, art. 10.b). 

 
− Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant 

la comprovació de l’albarà i la documentació annexa, els quals contindran totes les 
dades indicades en l’article 9.b.1 de la RC-97. 

 
Operatius: 

 
− Es comprovarà la temperatura del ciment de cada partida en el moment de 

l’arribada, segons l’article 26.2 de l’EHE. 
 
− Es comprovarà, per a cada partida, que la forma de subministrament s’ajusti a les 

indicacions de l’article 26.2 de l’EHE i de l’article 9 de la RC-97. 
 
− En cas de no disposar d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE, 

abans de començar les feines de formigonat i sempre que variïn les condicions de 
subministrament, es realitzarà la presa de mostres corresponent als assaigs de 
recepció previstos a la RC-97 (art. 10.d), als previstos al Plec de Prescripcions 
Tècniques Particular i als necessaris per la determinació del contingut de clorurs 
(EHE, art. 81.1.2). En aquest cas, i com a mínim cada tres mesos d’obra, es 
comprovaran les següents especificacions: composició del ciment, principi i final 
d’adormiment, resistència a compressió i estabilitat de volum. 

 
− En cas de disposar d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE, els 

assaigs de recepció podran substituir-se per una còpia del corresponent certificat, 
segons s’indica als articles 10.b de la RC-97 i 81.1.2 de l’EHE. En aquest cas, la 
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direcció d’obra pot, mitjançant comunicació escrita, dispensar de la realització dels 
assaigs previstos al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, de la determinació 
del contingut de clorurs i de les comprovacions trimestrals esmentades al paràgraf 
anterior, que seran substituïdes per la documentació d’identificació del ciment junt 
amb els resultats de l’autocontrol. (RC-97, art.  10.b; EHE, art.  81.1.2; Decret 
375/88, annex 1). 

 
− Es realitzarà una presa de mostres preventiva, segons s’indica en els articles 81.1.2 

de l’EHE i 10.c de la RC-97. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 
següents, en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesi i els 
criteris d’acceptació especificats per a cada tipus de ciment a la RC-97 i/o especificats en el 
segon parèntesi: 
 

− Pèrdua al foc (UNE EN 196-2/96) 
− Residu insoluble (UNE EN 196-2/96) 
− Contingut de sulfats (UNE EN 196-2/96) 
− Contingut de clorurs (UNE 80217/91) (EHE, art.  30.1) 
− Putzolanicitat (UNE EN 196-5/96) 
− Principi i final d’adormiment (UNE EN 196-3/96) 
− Estabilitat de volum (UNE EN 196-3/96) 
− Resistència a compressió (UNE EN 196-1/96) 
− Composició potencial del clinker (UNE 80304/86) 
− Calor d’hidratació (UNE 80118/86 EX) 
− Índex de blancor (UNE 80117/87 EX) 
− Alúmina (UNE 80217/91) 
− Àlcalis (UNE 80217/91) 
− Finor de molta (UNE 80122/91 o UNE 80108/86) 
− Pes específic (UNE 80103/86) 
− Superfície específica Blaine (UNE 80122/91) 
− Humitat (UNE 80220/85) 
− Òxid de calç lliure (UNE 80243/86) 
− Titani (UNE 80228/88 EX) 
− Composició i especificacions dels ciments comuns (UNE 80301/96) 
− Composició i especificacions dels ciment resistents a sulfats i/o a l’aigua del mar 

(UNE 80303/96) 
− Composició i especificacions dels ciments blancs (UNE 80305/96) 
− Composició i especificacions del ciments de baix calor d’hidratació (UNE 80306/96) 
− Composició i especificacions dels ciment per usos especials (UNE 80307/96) 
− Composició i especificacions dels ciments d’aluminat de calci (UNE 80310/96) 
− Fals adormiment (UNE 80114/96) (EHE, art. 26.2) 
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ADDITIUS PER A FORMIGÓ 
 
 
− Els additius que s’utilitzaran en l’elaboració del formigó s’incorporaran en una proporció 

no superior al 5% del pes de ciment, segons l’article 29.1 de l’EHE i tindran les 
característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i 
plànols. És a dir: 

 
Tipus d’additiu: 
Proporció: 

 
− Esta prohibida l’utilització d’additius que continguin clorurs, sulfurs, sulfits o altres 

components químics que puguin produir o afavorir la corrosió de les armadures. 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

 
 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 

Documentals: 
 

− Es controlarà, per a cada additiu diferent, la seva designació, segons s’indica a 
l’article 29.1 de l’EHE. 

 
− Es comprovarà el certificat d’assaigs previs per a cada additiu diferent, segons que 

s’indica a l’article 81.4.2 de l’EHE. 
 

− Es comprovarà el certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, per a 
cada additiu diferent agregat en les proporcions i condicions previstes, segons els 
articles 29.1 i 81.4 de l’EHE. 

 
− Es comprovarà el certificat de laboratori conforme l’additiu no conté compostos 

químics que puguin afavorir la corrosió de les armadures, per a cada additiu diferent 
i segons l’article 81.4.2 de l’EHE. 

 
Operatius: 
 

− En cas de formigó fet a l’obra, es comprovarà l’etiquetat en cada subministrament, 
segons que s’indica en els articles 29.1 i 81.4 de l’EHE. 

 
− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions 

posteriors. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 
següents, en laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi: 
 

− Anàlisi infraroig (UNE EN 480-6/97) 
− Residu sec en additius líquids (UNE EN 480-8/97) 
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− Pèrdua de massa en additius secs (UNE 83206/85) 
− Pèrdua per calcinació (UNE 83207/85) 
− Residu insoluble en aigua destil·lada (UNE 83208/85) 
− Contingut d’aigua no combinada (UNE 83209/86) 
− Contingut d’halogenurs totals (UNE 8210/88 EX) 
− Contingut de compostos de sofre (UNE 83211/87 EX) 
− Pes específic en additius líquids (UNE 83225/86) 
− Densitat aparent en additius sòlids (UNE 83226/86) 
− Determinació del pH (UNE 83227/86) 
− Determinació de la consistència mitjançant la taula de cops (UNE 83258/88 EX) 
− Determinació del contingut d’aire inclòs (UNE 83259/88 EX) 

 
La presa de mostres es farà segons UNE 83254/87 EX. 
 
En el cas d’haver d’efectuar assaigs sobre mostres de formigó, aquestes es prepararan 
segons la UNE 480-1/98. 
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ADDICIONS PER ELABORAR FORMIGÓ: CENDRES VOLANTS, FUM DE SÍLICE 
 
 
− L’utilització d’addiccions sols es podrà fer amb coneixement del sol·licitant del formigó i 

l’autorització expressa de la direcció de l’obra. En qualsevol cas es compliran les 
condicions indicades a l’article 29.2 de l’EHE. 

 
Percentatge de cendres volants respecte el pes de ciment: 
Percentatge de fum de sílice respecte el pes de ciment: 

 
− En cas d’utilitzar addicions en l’elaboració del formigó, es farà servir sempre ciment del 

tipus CEM I. A més, en estructures d’edificació, la quantitat de cendres volants no 
excedirà del 35% i la de fum de sílice del 10% del pes del ciment. 

 
− Cal considerar que ambdues addicions poden produir una disminució del pH, accelerant 

la carbonatació si no es protegeix el formigó. 
 
− Abans d’iniciar l’obra, i cada cop que es produeixi una modificació de les característiques 

de qualitat del producte, es realitzaran en un laboratori homologat els assaigs previstos a 
l’article 29.2.1 ó 29.2.2 de l’EHE, segons es tracti de cendres volants o fum de sílice. La 
determinació de l’índex d’activitat resistent es farà amb ciment de la mateixa procedència 
que el previst per executar l’obra. 

 
− Per comprovar l’homogeneïtat del subministrament, com a mínim cada tres mesos, es 

determinarà per les cendres volants el contingut d’anhídrid sulfúric, la pèrdua al foc i la 
finor, i pel fum de sílice el contingut de clorurs i la pèrdua al foc. 

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

− Es comprovarà el certificat de garantia, emès per un laboratori homologat, conforme 
l’addició no conté compostos químics que puguin afectar la durabilitat del formigó o 
afavorir la corrosió de les armadures, i a més compleix les especificacions de 
l’article 29.2.1 ó 29.2.2 de l’EHE, segons es tracti de cendres volants o fum de 
sílice, d’acord amb les indicacions de l’article 81.4 de l’EHE. 

 
Operatius: 
 

− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions 
posteriors. 

 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 
següents, en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesi i els 
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criteris d’acceptació que consten als articles 29.2.1 ó 29.2.2 de l’EHE, segons es tracti de 
cendres volants o fum de sílice: 
 

− Contingut d’anhídrid sulfúric (UNE EN 196-2/96) 
− Contingut de clorurs ( UNE 80217/91) 
− Contingut d’òxid de calç lliure (UNE EN 451-1/95) 
− Pèrdua al foc (UNE EN 196-2/96) 
− Finor (UNE EN 451-2/95) 
− Índex d’activitat resistent (UNE EN 196-1/96) 
− Expansió (UNE EN 196-3/96) 
− Contingut d’òxid de silici (UNE EN 196-2/96) 
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FORMIGÓ FABRICAT EN CENTRAL 
 
 
− El formigó que s’utilitzarà en l’execució de l’obra procedirà de central formigonera, 

complirà les condicions indicades a l’article 69.2 de l’EHE i tindrà les característiques que 
s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir: (veure 
EHE, art.  69.2.8) 

 
Element a construir: 
 

Designació del formigó per propietats: 
Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art.  39.2): 
Resistència (EHE, art.  39.2): 
Consistència (EHE, art.  30.6): 
Mida màxima del granulat (EHE, art.  28.2): 
Tipus d’ambient (EHE, art.  8.2): 
 

Designació del formigó per dosificació: 
Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art.  39.2): 
Consistència (EHE, art.  30.6): 
Mida màxima del granulat (EHE, art.  28.2): 
Tipus d’ambient (EHE, art.  8.2): 
Contingut mínim de ciment (EHE, art.  37.3.2): 

 
Designació, classe resistent i característiques addicionals del ciment (RC-97): 
Altres característiques: 

 
− Coeficient de minoració adoptat en el càlcul (EHE, art.  15.3): 
 
− Modalitat dels assaigs de control (EHE, art.  88): 
 
− Criteri de divisió de lots (EHE, art. 88.4 o a definir per l’aparellador o arquitecte tècnic): 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

− Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant 
la comprovació de l’albarà, signat per persona física, el qual contindrà totes les 
dades indicades en l’article 69.2.9.1 de l’EHE. 

 
− Es comprovarà el nivell d’homologació de la central productora, que pot ser un 

distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE (EHE, art.  81). 
 
Operatius:  
 

− Es comprovarà la consistència en la forma, freqüència i toleràncies indicades en 
l’article 83 de l’EHE. 
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− Es realitzaran provetes segons l’article 88 de l’EHE, en el nombre necessari i amb 
el criteri de divisió de lots indicat anteriorment, per tal de disposar de dades de 
resistència a compressió a 7 i 28 dies. 

 
− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions 

posteriors (d’acord amb l’UNE 83300/84). 
 

− En cas de formigons fabricats en una central que no disposi d’un distintiu 
oficialment reconegut o un certificat CC-EHE, es realitzaran els assaigs de recepció 
en obra dels components del formigó, segons que s’indica a l’article 81 de l’EHE. 

 
− Sota l’autorització expressa de la direcció d’obra es podrà aplicar una reducció en el 

nombre d’amassaments a assajar per cada lot segons s’estableix a l’apartat 3 de 
l’annex al Decret 375/88. 

 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i de la seva 
col·locació en obra. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb 
les indicacions de les normes referenciades entre parèntesi i amb els criteris de toleràncies 
expressats en l’article 88 de l’EHE: 
 

− Resistència a compressió als 7 dies (EHE, art. 88) 
− Resistència a compressió als 28 dies (EHE, art. 88) 

 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 
següents, amb la metodologia i els criteris d’acceptació referenciats entre parèntesi: 
 

− Mida màxima del granulat (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2) 
− Ió-clorur total (EHE, art. 30.1) 
− Densitat (UNE 83317/91) 
− Resistència als cicles glaç-desglaç (ASTM C-666/89) 
− Penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) (EHE, art. 85) 



260 
  PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE BODEGA PER CONVERTIR-LA EN ALLOTJAMENT  

RURAL INDEPENDENT AL C/CANVIS NUM.17 BOT (TARRAGONA) 

 
RODONS D’ACER PER A FORMIGÓ 
 
 
− Els rodons d’acer per armar que s’utilitzaran en l’obra compliran les condicions indicades 

a l’article 31 de l’EHE i tindran les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec 
de condicions, pressupost i plànols: És a dir: 

 
Designació (EHE, art. 31): 
Diàmetres: 
Distintiu de qualitat (EHE, art. 31.5.1): 
Altres característiques: 

 
− No s’utilitzaran partides d’acer que no vinguin acompanyades del certificat de garantia del 

fabricant, firmat per una persona física (EHE, art. 90.1). 
 
− Nivell de control (EHE, art. 90): 
 
− Criteri de divisió de lots (EHE, art. 90.3 o a definir per l’aparellador o arquitecte tècnic): 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma, freqüència i toleràncies necessaris per realitzar els controls 
següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

− Es controlarà, per cada subministrament diferent, la correspondència entre la 
comanda, l’albarà i allò especificat en el projecte. 

 
− En el cas d’acers certificats, aquells que disposen d’un distintiu oficialment 

reconegut o un certificat CC-EHE, es sol·licitarà per cada partida l’acreditació 
d’aquest distintiu i el certificat de garantia del fabricant (EHE, art. 31.5.1). 

 
− Els acers no certificats aniran acompanyats, per cada partida, dels assaigs 

corresponents, fets en un laboratori homologat, conforme compleixen les exigències 
establertes a l’EHE (EHE, art. 31.5.2). 

 
− En barres corrugades i malles electrosoldades es sol·licitarà, per a cada 

subministrador i tipus d’acer, el certificat específic d’adherència, segons que s’indica 
al article 31 de l’EHE. 

 
Operatius: 
 

− Es realitzaran les determinacions necessàries per lot, segons l’article 90.2 i 90.3 de 
l’EHE, amb l’objecte de verificar que la secció equivalent compleix les 
especificacions de l’article 31.1 de l’EHE. 

 
− En barres corrugades, es realitzaran les determinacions necessàries per lot, segons 

l’article 90.3 de l’EHE, amb l’objecte de verificar que les característiques dels resalts 
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s’ajusten a les variacions consignades obligatòriament en el certificat específic 
d’adherència, segons que s’indica a l’article 31.2 de l’EHE (control normal). 

 
− En barres corrugades i malles electrosoldades, es realitzaran les determinacions 

necessàries per lot, amb l’objecte de verificar el gravat de les marques 
d’identificació (tipus d’acer, país d’origen i marca del fabricant) segons que s’indica 
a l’article 31.2 de l’EHE. 

 
− Es comprovarà l’absència d’esquerdes en les zones de doblegat i ganxos 

d’ancoratge, mitjançant inspecció visual (control a nivell reduït) o després de 
l’assaig de doblegat - desdoblegat segons s’indica a l’article 31.2 de l’EHE (control a 
nivell normal). 

 
− En el cas d’existir unions per soldadura es comprovarà l’aptitud pel soldatge segons 

l’article 90.4 de l’EHE. 
 

− Com a mínim dos cops al llarg de l’obra es determinarà el límit elàstic, la carrega de 
trencament i l’allargament en trencament en una proveta de cada diàmetre, tipus i 
subministrador d’acer, segons l’article 90.3 de l’EHE (control normal). 

 
− En el cas de les malles electrosoldades aquestes determinacions es faran sobre 

dos assaigs per cada diàmetre principal utilitzat, e inclouran l’assaig de resistència a 
l’arrencament del nus soldat (EHE, art. 90.3) (control normal). 

 
− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a la possible realització de 

posteriors assaigs de comprovació. 
 

− En el cas d’acers certificats, que disposin d’un distintiu oficialment reconegut o un 
certificat CC-EHE i sota l’autorització expressa de la direcció d’obra es podrà deixar 
d’assajar l’acer en les condicions que estableix l’apartat 2 de l’annex al Decret 
375/88. 

 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva 
col·locació en obra. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb la 
metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació indicats en el 
segon: 
 

− Límit elàstic (UNE, 7474-1/92) (EHE, art. 90.5) 
− Càrrega de trencament (UNE 7474-1/92) (EHE, art. 90.5) 
− Allargament en trencament (UNE 7474-1/92) (EHE, art. 90.5) 
− Doblegat-desdoblegat (UNE 36068/94 i EHE, art. 31.2 i 31.3) (EHE, art. 90.5) 
− Resistència a l’arrencament del nus soldat (UNE 36462/80) (EHE, art. 90.5) 

  
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 
següents en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i 
els criteris d’acceptació indicats en el segon: 
 

− Soldatge (EHE, art. 90.4) (EHE, art. 90.5) 
− Adherència (UNE 36740/98) (EHE, art. 31.2) 
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ACER LAMINAT PER A ESTRUCTURES 
 
 
− L’acer que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen 

en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats a 
la “Norma Básica de la Edificación. Estructuras de acero en edificación” (NBE-EA-95). És 
a dir: 

 
Classe (NBE-EA-95, art. 2.1.1): 
Sèrie (NBE-EA-95, art. 2.1.6.1): 
Tipus i ubicació indicats als plànols. 

 
− Coeficient de majoració de càrregues adoptat en el càlcul (NBE-EA-95, art 3.1.5): 
 
− Criteri de divisió de lots (NBE-EA-95, art. 2.1.5.2 o a definir per l’aparellador o arquitecte 

tècnic): 
 
S’identificarà sempre als plànols el lot al qual pertany cada perfil utilitzat. 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

− Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant 
la comprovació de l’albarà. 

 
− Es controlarà la garantia del fabricant per a cada classe d’acer, segons que s’indica 

a l’article 2.1.5.1 de la NBE-EA-95. 
 
Operatius: 
 

− Es comprovarà l’existència de la marca d’identificació, segons que s’indica a l’article 
2.1.6.2 de la NBE-EA-95. 

 
− Es comprovarà que els possibles defectes superficials del producte s’ajusten al que 

s’indica a l’article 2.1.6.3 de la NBE-EA-95. 
 

− Es comprovarà que els possibles defectes dimensionals del producte s’ajusten al 
que s’indica a l’article 2.1.6.3 de la NBE-EA-95. 

 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 
següents, en laboratori homologat i amb les indicacions i criteris d’acceptació de les normes 
referenciades entre parèntesi: 
 

− Límit elàstic (UNE 7474-1/92) (NBE-EA-95, art. 2.1.2 i 2.1.5) 
− Resistència a tracció (UNE 7474-1/92) (NBE-EA-95, art. 2.1.2 i 2.1.5) 
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− Allargament fins trencament (UNE 7474-1/92) (NBE-EA-95, art. 2.1.2 i 2.1.5) 
− Doblegat sobre mandrí (UNE 7472/89) (NBE-EA-95, art. 2.1.2 i 2.1.5) 
− Resiliència (UNE 7475-1/92) (NBE-EA-95, art. 2.1.2 i 2.1.5) 
− Estat de desoxidació (NBE-EA-95, art. 2.1.3 i 2.1.5) 
− Contingut de carboni en colada i producte (UNE 7014/50, UNE 7331/75, UNE 

7349/76) (NBE-EA-95, art. 2.1.3 i 2.1.5) 
− Contingut de fòsfor en colada i producte (UNE 7029/51) (NBE-EA-95, art. 2.1.3 i 

2.1.5) 
− Contingut de sofre en colada i producte (UNE 7019/50) (NBE-EA-95, art. 2.1.3 i 

2.1.5) 
− Contingut de nitrògen en colada i producte (UNE 36317-1/85) (NBE-EA-95, art. 

2.1.3 i 2.1.5) 
− Contingut de silici en colada i producte (UNE 7028/1 R75) (NBE-EA-95, art. 2.1.5.7) 
− Contingut de manganès en colada i producte (UNE 7027/51) (NBE-EA-95, art. 

2.1.5.7) 
− Duresa Brinell (UNE 7422/85) (NBE-EA-95, art. 2.1.5.8) 
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 MAONS AMB FUNCIÓ ESTRUCTURAL 
 
 
− Els maons s’utilitzaran en l’execució de l’obra tindran les característiques que 

s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els 
criteris indicats a la “Norma Básica de la Edificación. Muros resistentes de fábrica de 
ladrillo” (NBE-FL-90) i en el “Pliego General de Condiciones para la recepción de ladrillos 
cerámicos en las obras de construcción” (RL-88) i que, en resum, són els següents: 

 
Classe (vist o no vist: RL-88, apt. 3): 
Tipus (massís, calat o foradat: RL-88, apt. 2): 
Dimensions (RL-88, apt. 4): 
Resistència a compressió (NBE-FL-90, art. 2.2 i RL-88, apt. 4.2): 
Geladicitat (RL-88, apt. 4.2): 
Distintiu de qualitat, segell INCE o equivalent (RL-88, apt. 6.6): En el cas de que no 
es demani, indicació expressa en aquest sentit 

 
− La definició de “partida” i “mostra” es realitzarà segons els apartats 6.1 i 6.2 de la RL-88, 

identificant sempre el subministrament amb el seu destí a l’obra. 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

− Es controlarà, per a cada subministrament diferent, la correspondència entre la 
comanda, l’albarà i allò especificat en el projecte, segons les indicacions de l’apartat 
5.2 de la RL-88. 

 
− Es sol·licitarà, per a cada subministrament i tipus de maó, el document de garantia 

del fabricant de la resistència a compressió, segons que s’indica a l’apartat 4.2 de la 
RL-88. 

 
− Si els maons no disposen de distintiu de qualitat, es comprovarà, per a cada 

subministrador i tipus de maó, la certificació dels assaigs realitzats en laboratori, 
segons l’apartat 6.4 de la RL-88. 

 
− Si els maons tenen segell INCE o equivalent, es comprovarà, per a cada 

subministrador i tipus de maó, la vigència i documentació del distintiu de qualitat. 
 
Operatius: 
 

− Es verificarà la correspondència entre la mostra de contrast i la partida 
subministrada, segons l’apartat 6.4 de la RL-88. 

 
− Es comprovarà la inexistència de fissures no tolerables, segons l’apartat 4.3 de la 

RL-88. 
 
− Es comprovarà la inexistència d’exfoliacions, segons l’apartat 4.3 de la RL-88. 
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− Es comprovarà la inexistència d’escrostonats per pinyol, segons l’apartat 4.3 de la 

RL-88. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 
següents en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i 
els criteris d’acceptació indicats en el segon: 
 

− Dimensions i forma (UNE 67030/85) (RL-88, apt. 4.1) 
− Resistència a compressió (UNE 67026/84) (RL-88, apt. 7.2) 
− Eflorescència (UNE 67029/85) (RL-88, apt. 4.2) 
− Succió (UNE 67031/85) (RL-88, apt. 4.2) 
− Geladicitat (UNE 67028/84) (RL-88, apt. 4.2) 
− Massa (RL-88, apt. 7.2) (RL-88, apt. 4.2) 
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MATERIALS UTILITZATS COM AÏLLAMENT TÈRMIC 
 
 
− El material que s’utilitzarà com aïllament tèrmic en l’execució de l’obra tindrà les 

característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i 
plànols. És a dir: (veure taula 2 de la NRE-AT-87 o taula 2.8 de la NBE-CT-79) 

 
Tipus de material (mantes, plafons, morter projectat, ...): 
Classe de material (fibres minerals - de vidre, llana de roca -, EPS, XPS, argila 
expandida, perlita, escuma de poliuretà, suro, ...): 
Densitat aparent: 
Conductivitat tèrmica: 
Gruix: 
Segell o Marca de Qualitat (NBE-CT-79, annex 5.2.2): 
Altres característiques (NBE-CT-79, annex 5.1): 

 
− Divisió en unitats d’inspecció (apartat 5.2.3 de l’annex 5 de la NBE-CT-79 o a definir per 

l’aparellador o arquitecte tècnic): 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

− Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò 
especificat en el projecte, mitjançant la comprovació de l’albarà. 

 
− Es comprovarà que la documentació tècnica del producte especifica les seves 

dimensions i toleràncies, segons que s’indica en l’apartat 5.1.6 de l’annex 5 de la 
NBE-CT-79. 

 
− Es verificarà que el fabricant garantitza les característiques requerides en la 

comanda mitjançant la comprovació de l’etiquetat, segons que s’indica en l’apartat 
5.1.7 de l’annex 5 de la NBE-CT-79. 

 
− Es comprovarà l’existència del Segell o Marca de Qualitat demanat, el que 

juntament amb la garantia del fabricant del compliment de les característiques 
requerides, permetrà realitzar la recepció del material sense necessitat de fer 
comprovacions o assaigs, segons que s’indica a l’apartat 5.2.2 de l’annex 5 de la 
NBE-CT-79. 

 
Operatius: 
 

− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions 
posteriors. 
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ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 
següents, en laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi: 
 

− Conductivitat tèrmica (UNE 53037/76) 
− Densitat aparent (UNE 53144/69; 53215/71; 56906/74) 
− Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE 53312/76) 
− Permeabilitat a l’aire en finestres (UNE 7405/76; 82205/78) 
− Absorció d’aigua per volum (UNE 53028/55) 
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MATERIALS UTILITZATS COM AÏLLAMENT ACÚSTIC 
 
 
− El material que s’utilitzarà com aïllament acústic en l’execució de l’obra tindrà les 

característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i 
plànols, d’acord amb els criteris indicats a la “Norma Básica de la Edificación. 
Condiciones acústicas en los edificios” (NBE-CA-88). És a dir: (veure annex 4 de la NBE-
CA-88) 

 
Tipus de material (mantes, plafons, ...): 
Classe de material (fibres minerals - de vidre, llana de roca -, suro, ...): 
Densitat aparent: 
Gruix: 
Segell o Marca de Qualitat (NBE-CA-88, annex 4.6.2): 
Altres característiques (NBE-CA-88, annex 4.2.2): 

 
− Divisió en unitats d’inspecció (apartat 4.6.3 de l’annex 4 de la NBE-CA-88 o a definir per 

l’aparellador o arquitecte tècnic): 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

− Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò 
especificat en el projecte, mitjançant la comprovació de l’albarà. 

 
− Es comprovarà que la documentació tècnica del producte especifica les seves 

dimensions i toleràncies, segons que s’indica en l’apartat 4.4 de l’annex 4 de la 
NBE-CA-88. 

 
− Es verificarà que el fabricant garantitza les característiques requerides en la 

comanda mitjançant la comprovació de l’etiquetat, segons que s’indica en l’apartat 
4.5 de l’annex 4 de la NBE-CA-88. 

 
− Es comprovarà l’existència del Segell o Marca de Qualitat demanat, el que 

juntament amb la garantia del fabricant del compliment de les característiques 
requerides, permetrà realitzar la recepció del material sense necessitat de fer 
comprovacions o assaigs, segons que s’indica en l’apartat 4.6.2 de l’annex 4 de la 
CA-88. 

 
− Es comprovarà que la documentació tècnica del producte especifica els resultats 

dels assaigs d’aïllament acústic de la solució constructiva, per tal de justificar la fitxa 
de compliment de la NBE-CA-88 sense necessitat de fer assaigs a l’obra. 

 
− Es comprovarà que el material rebut a l’obra coincideix amb el producte del qual 

s’han fet tots els assaigs. 
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Operatius: 
 

− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions 
posteriors. 

 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 
següents, en laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi: 
 

− Aïllament a soroll aeri (UNE 74040/84) 
− Aïllament a soroll d’impacte (UNE 74040/84) 
− Materials absorbents acústics (UNE 74041/80) 
− Permeabilitat a l’aire en finestres (UNE 85208/81) 
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MATERIALS UTILITZATS COM AÏLLAMENT CONTRA EL FOC 
 
 
− El material que s’utilitzarà com aïllament contra el foc en l’execució de l’obra tindrà les 

característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i 
plànols, d’acord amb els criteris indicats a la “Norma Básica de la Edificación. 
Condiciones de protección contra incendios en los edificios” (NBE-CPI-96). És a dir: 
(veure art. 13 de la NBE-CPI-96) 

 
Tipus de material (plaques, morters, pintures intumescents, pintures o vernissos 
ignífugs, ...): 
Gruix: 
Classe de reacció al foc exigida: 
Toxicitat: 
Segell o Marca de Qualitat: 
Altres característiques: 

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

− Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò 
especificat en el projecte mitjançant la comprovació de l’albarà. 

 
− Es controlarà que el fabricant o importador garantitza les característiques 

requerides per el compliment de la NBE-CPI-96, mitjançant documents que recullin 
els resultats dels assaigs necessaris (NBE-CPI-96, art. 17.2 i 17.3). Aquesta 
documentació haurà de tenir una antiguitat inferior a 5 anys (NBE-CPI-96, art. 
17.3.4). 

 
− Quan un material hagi estat objecte de tractament d’ignifugació amb posterioritat a 

la seva fabricació, es comprovarà que els documents que recullin els resultats dels 
assaigs realitzats en el laboratori mencionin explícitament que el material ha estat 
sotmès a un envelliment previ coherent amb el seu ús, abans d’obtenir la seva 
classe de reacció al foc, M, segons que s’indica a l’article 17.2.2 de la NBE-CPI-96. 

 
− Es comprovarà que el material rebut a l’obra coincideix amb el producte del qual 

s’han fet els assaigs. 
 
Operatius: 
 

− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions 
posteriors. 
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ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 
següents, en laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi: 
 

− Classe de reacció al foc dels materials de construcció (UNE 23727/90 1R) 
− Resistència al foc de les estructures i elements de la construcció (UNE 23093/81 

1R) 
− Resistència al foc d’elements de construcció vidriats (UNE 23801/79) 
− Resistència al foc de portes i altres elements de tancament de forats (UNE 

23802/79) 
− Estabilitat al foc de les estructures d’acer protegides (UNE 23820/93 EXP) 
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POLIURETANS PRODUÏTS IN SITU 
 
 
− El poliuretà produït in situ que s’utilitzarà com aïllament tèrmic en l’execució de l’obra 

tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, 
pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats a la Norma Reglamentaria 
d’Edificació sobre aïllament tèrmic (NRE-AT-87) i a la “Norma Básica de la Edificación. 
Condiciones térmicas en los edificios” (NBE-CT-79). És a dir: 

 
Tipus (veure taula 2 de la NRE-AT-87 o taula 2.8 de la NBE-CT-79): 
Densitat aparent: 
Conductivitat tèrmica: 
Gruix: 
Situació segons Ordre de 29/7/94 (*): 
Altres característiques (NBE-CT-79, annex 5.1): 

 
− Divisió en unitats d’inspecció (veure O. de 29/07/94 o a definir per l’aparellador o 

arquitecte tècnic): 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Tipus i classe de material (manta, plafó, ...; fibra de vidre, llana de roca, ...): 
 
Documentals: 
 

− Es controlarà la correspondència entre la comanda, el producte acabat i allò 
especificat en el projecte, mitjançant la comprovació de la documentació lliurada 
pels productors de poliuretans in situ (aplicadors) i que serà la següent: 

 
Per a situació A (Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat): 

− Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant. 
− Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte final, 

lliurat pel fabricant. 
− Certificat del control de recepció dels components, amb registre de resultats dels 

controls (assaigs efectuats), lliurat per l’aplicador. 
− Certificat conforme s’han complert els controls de relació de mescla, així com que 

s’han complert les condicions d’aplicació indicades pel fabricant, lliurat per 
l’aplicador. 

 
Per a situació B (Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat): 

− Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant. 
− Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte final, 

lliurat pel fabricant. 
− Certificat que el sistema està en possessió d’un segell o marca de qualitat 

reconeguts, lliurat pel fabricant. 
− Certificat de control de recepció dels components (eximit d’assaigs), lliurat per 

l’aplicador. 
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− Certificat conforme s’han complert els controls de relació de mescla, així com que 

s’han complert les condicions d’aplicació indicades pel fabricant, lliurat per 
l’aplicador. 

 
Per a situació C (Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat) 

− Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant. 
− Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte final, 

lliurat pel fabricant. 
− Certificat del control de recepció dels components, amb registre de resultats dels 

controls (assaigs efectuats), lliurat per l’aplicador. 
− Certificat on constarà que està en possessió d’un segell o marca de qualitat 

reconeguts i on també es farà constar el número de codi, el nombre de fulls i el 
resum de resultats que consten enregistrats al llibre d’autocontrol que s’ha fet servir 
durant la realització de l’obra, lliurat per l’aplicador. 

 
Per a situació D (Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat) 

− Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant. 
− Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte final, 

lliurat pel fabricant. 
− Certificat que el sistema està en possessió d’un segell o marca de qualitat 

reconeguts, lliurat pel fabricant. 
− Certificat del control de recepció dels components (eximit d’assaigs), lliurat per 

l’aplicador. 
− Certificat on constarà que està en possessió d’un segell o marca de qualitat 

reconeguts i on també es farà constar el número de codi, el nombre de fulls i el 
resum de resultats que consten enregistrats al llibre d’autocontrol que s’ha fet servir 
durant la realització de l’obra, lliurat per l’aplicador. 

 
Operatius: 
 
En les situacions A i B es realitzarà prescriptivament el control de producte acabat següent: 
 

− Es farà la presa de mostres i contramostres necessàries per a la realització dels 
assaigs de compliment obligat, en laboratori homologat, segons s’indica als articles 
1.5 i 2.5 de l’O. de 29/7/94. 

 
− Es comprovarà l’aparença externa i el gruix segons les especificacions establertes 

als articles 1.5 i 2.5 de l’O. de 29/07/94. 
 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva 
col·locació en obra. 
 
 
ASSAIG DE LABORATORI 
 
En les situacions A i B es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en 
laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesi i segons les 
indicacions dels articles 1.5 i 2.5 de l’O. de 29/07/94: 
 

− Densitat (UNE 53215/91) 
− Conductivitat tèrmica (UNE 92201/89 i 92202/89) 
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En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 
següents, en laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi: 
 

− Resistència a compressió (UNE 53182/70) 
− Classificació del comportament de reacció davant el foc (UNE 23727/81) 

 
(*) Situació A: Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat 
     Situació B: Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat 
     Situació C: Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat 
     Situació D: Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat 
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FITXES DE MATERIALS 
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ANNEX 11: PLEC DE CONDICIONS 

 
 
 
Aquest plec comprèn les condicions, que a més de les especificades en el Plec  General de 
Condicions aprovat per la Direcció general d'Arquitectura i les quals prescriu el Reglament d'Higiene  i 
Seguretat en el Treball, regiran en l'execució de les obres que es refereix el present  projecte. 
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A P A R T A TS  
 
A. - CONDICIONS TÈCNIQUES 
 
B. - CONDICIONS LEGALS  
 
C. - CONDICIONS DE SEGURETAT  
 
D. - CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ 
 
I. - CONDICIONS ADMINISTRATIVES  
 
F. - CONDICIONS ESPECIALS 
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APARTAT A – . CONDICIONS  TÈCNIQUES 
 
A.- OBRES A LES QUALS ES REFEREIX AQUEST PLEC:  
 
Són objecte del present Plec de Condicions totes les obres que pels diferents oficis de la  
construcció amb inclusió de materials i mitjans auxiliars siguin necessàries per a dur a terme 
l'obra  projectada que es detalla en els plànols i altra documentació del projecte, així com 
totes  aquelles altres que pel caràcter de reforma sorgeixin durant el transcurs de les 
mateixes, i aquelles que  en el moment de la redacció del projecte s'haguessin pogut ometre 
i fossin necessàries per a la  completa terminació de l'obra. 
 
B.-CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR ELS MATERIALS:  
 
Tots els materials tindran les condicions que per als mateixos s'especifiquen a continuació:  
 
Aigua: L'aigua de pastat de morter i formigons no contindrà substàncies nocives a 
l'enduriment o que alterin perjudicialment les condicions característiques del formigó. Es 
rebutjaran les aigües selenitoses, les quals continguin més del 1 per 100 de clorur sòdic o 
magnèsic i les de caràcter àcid la  amb PH que superi el 7 . Són admissibles sense assaig 
previ les aigües potables. 
 
Ciments: El ciment Portland o artificial serà de fàbrica acreditada i complirà les condicions 
del vigent Plec  per a la recepció d’aglomerants  hidràulics en obres oficials, i el disposat en 
el capítol II, article 5.0, de la Instrucció per al projecte i execució de les obres de formigó 
armat de 17 d'octubre de 1980  
 
S'emmagatzemarà en obra en lloc ventilat i defensat de la humitat.  
 
Sorra: La sorra que s'empri per a formigons serà de riu. Serà neta, solta, aspra i cruixent al 
tacte, i estarà exempta de substàncies orgàniques o partícules terrosses, per a això es 
tamitzarài rentés si fos necessari o no vingués ja rentada i tamitzada d'origen. 
 
Graves: La grava emprada per a formigons serà dura, silícia i compacta. Per a les bigues, 
peus drets o formigons dels forjats alleugerits amb elements ceràmics, la grandària màxima 
de la pedra no serà superior a la quarta part de la dimensió menor de l'element formigonat , 
ni superior a la separació de les barres, i no contindrà més d'un 6 per 100 d'elements 
superiors a aquesta separació.  
 
Maons: El maó serà dur i estarà fabricat amb bones argiles. La cocció serà perfecta, donarà 
al golpejar-los so campanil. La seva fractura serà perfecta, no havent de contenir “caliches” 
ni cossos estranys. Haurà de ser perfectament pla en les seves cares, bé tallat i amb bons 
fronts, sent el seu color uniforme. 
 
Calç: La calç serà grassa, procedent de calcàries lliures d'argiles, no devent contenir ossos, 
“caliches” ni cossos estranys. 
 
Guix: El guix serà fi, bé cuit, exempt de terra i provindrà directament del forn.  
 
Mosaic hidràulic: Estaran fabricats amb bons materials, seran perfectament regulars de 
forma, no havent de presentar alabeig algun ni porus o esquerdes. Haurà de, a l'hora de la 
seva col·locació, estar perfectament fargat, havent estat freqüentment regat durant el seu 
període d'enduriment. 
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Rajoles: Seran de fàbrica acreditada, no presentant esquerdes, alabeig ni qualssevol altres 
defectes que disminueixin la seva resistència i bon aspecte.  
 
 
C.-INTERPRETACIÓ DEL PROJECTE:  
 
S'entén en aquest plec que el contractista està capacitat per a la interpretació del projecte en 
totes les seves parts, o en defecte d'això té personal al seu servei per a interpretar 
correctament tots els documents del mateix.  
 
Totes les obres s'executaran amb estricta subjecció al present plec de Condicions, i altres 
documents que constituïxen el projecte, així com els detalls i instruccions que per a la seva 
millor interpretació i construcció facilitarà l'Arquitecte director oportunament. 
 
D.-OBRES NO ESPECIFICADES D'AQUEST PLEC:  
 
Si en el transcurs dels treballs fos necessari executar qualsevol classe d'elles que no 
estiguessin especificades en aquest Plec de Condicions, el constructor s'obligarà a executar-
les conformement a les condicions i instruccions que a aquest efecte rebrà de l'Arquitecte 
director de les obres. 
 
APARTAT B. – CONDICIONS LEGALS  
 
A.-COMENÇAMENT DE LES OBRES:  
 
L’inici de les obres serà comunicat tant a l'Arquitecte director com a l'Aparellador titular de 
les mateixes en forma fefaent, signant ambdós tècnics el «assabentat» en la data que 
rebessin aquesta comunicació. Entenent-se en aquest Plec que ambdós tècnics no es faran 
responsables d'aquelles unitats d'obra que s'haguessin executat en data anterior a aquesta 
comunicació.  
 
Rebuda la comunicació de començament de les obres, l'Arquitecte director i l'Aparellador 
titular iniciaran les seves visites periòdiques a l'obra. Durant el transcurs de les obres 
l'Arquitecte director donarà les instruccions necessàries i suficients per a la bona execució 
de les mateixes, entenent-se que és obligació del contractista el donar compliment a les 
mateixes i consultar-li quantes vegades calgui tot detall que no li resultés totalment clar i 
comprensible. 
 
B.-INTERRUPCIÓ DELS TREBALLS:  
 
Quan les obres iniciades hagin de quedar interrompudes per un temps determinat o indefinit 
se li comunicarà a l'Arquitecte director en la mateixa forma que se li va comunicar l’inici de 
les mateixes. És obligació del contractista a l'interrompre els treballs en l'obra retirar tots 
aquelles bastides o elements de construcció que suposin un perill o entrebanc a terceres 
persones.  
 
És obligació del propietari, una vegada interrompudes les obres, el vigilar periòdicament, 
amb l'assessorament que sigui oportú, les cordes, nusos, grapes, puntals o qualsevol altre 
element de lligat o suport que poguessin deteriorar-se a causa de les inclemències 
atmosfèriques, així com per robatori o destrucció dolosa.  
 
Si l'Arquitecte director o l'Aparellador titular, en dues visites successives a les obres, en dies 
i hores de labor, trobés aquestes desocupades i sense personal en les mateixes, entendrà 
que les obres han quedat interrompudes per temps indefinit; així comunicaran als seus 
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Col·legis respectius, entenent-se que des d'aquest moment declinen tota responsabilitat per 
deterioració natural de l'obra, així com dels danys que a terceres persones poguessin derivar 
de l'abandó de materials i Baslides.  
 
C.-REANUDACIO DELS TREBALLS:  
 
AL reprendre's els treballs en l'obra, aquesta circumstància haurà de ser posada en 
coneixement de l'Arquitecte director i de l'Aparellador titular en forma fefaent, doncs es 
comprèn que l'Arquitecte director i l'Aparellador titular no es fan responsables d'aquelles 
obres o parts d'obra que s'executaren  sense el seu coneixement, i que ambdós tècnics no 
estan obligats a tenir coneixement de la reanudació  imprevista dels treballs en qualsevol de 
les seves obres que es trobés paralitzada, en particular si l'obra es troba allunyada de les 
seves residències. 
 
D.-FINALITZACIÓ DE LES OBRES:  
 
Quan les obres es trobin totalment acabades l'Arquitecte director certificarà aquest extrem a 
reserva d'allò que les inspeccions reglamentàries indiquessin que s'ha de reformar, 
entenent-se que l'obra no està en disposició d'ús fins que les inspeccions de reglament 
emetin el seu dictamen favorable, sent obligació del contractista donar compliment al que els 
inspectors manessin.  
 
I.-ÚS DE LA CONSTRUCCIO:  
 
Tot usuari de la construcció té dret a consultar a l'Arquitecte, sobre les càrregues que pot 
col·locar sobre els elements de la mateixa, entenent-se que l'usuari és responsable dels 
danys que poguessin derivar-se per mal ús de la construcció, i el propietari ho és dels danys 
que poguessin derivar-se per dolenta conservació de la mateixa o falta de les reparacions i 
cures que siguin normals o de reglament. 
 
APARTAT C. -CONDICIONS DE SEGURETAT  
 
A.-DEL PERSONAL DE L'OBRA:  
 
Tot operari que en raó del seu ofici hagi d'intervenir en l'obra té dret a reclamar del 
contractista tots aquells elements que d'acord amb la legislació vigent garanteixin la seva 
seguretat personal durant la preparació i execució dels treballs que li fossin encomanats. I 
és obligació del contractista tenir-los sempre a mà en l'obra i facilitar-los en condicions aptes 
per al seu ús.  
 
El contractista posarà aquests extrems en coneixement del personal que hagi d'intervenir en 
l'obra, exigint dels operaris l'ocupació dels elements de seguretat, quan aquests per 
vergonya no volguessin usar-los.  
 
B.-REGLAMENTACIONS:  
 
El contractista, abans del començament de les obres haurà de proveir-se de la legislació 
vigent quan es refereixi a la seguretat en el treball, i donar compliment a tots i cadascun dels 
articles d'aquesta reglamentació.  
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C.-INSPECCIONS:  
 
A la Delegació Provincial del Ministeri del Treball correspon la inspecció de les bastides, 
material mòbil i elements de seguretat. AL començament de les obres el contractista haurà 
de sol·licitar en aquesta Delegació Provincial del Ministeri del Treball la inspecció periòdica 
de l'obra. Entenent-se que àdhuc sense intervenir aquesta sol·licitud, aquesta Delegació 
Provincial té dret a personar-se en l'obra en qualsevol momento 
 
D.-HORARIS, JORNALS I SEGURS:  
 
És obligació del contractista donar compliment al legislat i vigent, respecte d'horaris, jornals i 
segurs, sent només ell responsable de les sancions que del seu incompliment poguessin 
derivar-se.  
 
I.-DEL CONTRACTISTA:  
 
El contractista es comprometrà a executar les obres ajustant-se en tot cas a les disposicions 
laborals avui vigents. Recaient en ell la responsabilitat de les desgràcies que poguessin 
ocórrer si per negligència deixés de complir les condicions tan importants que en aquest 
Plec s'especifiquen, així com si deixa de prendre qualsevol classe de precaució necessària 
per a la seguretat en el Treball. A saber: El contractista estarà atent que no s'emprin rollizos, 
en la bastida  que les cordes, cables, grapes o qualsevol altre element de lligat es trobi en 
bones condicions d'ús, cuidarà que tot bastida dugui passamans a un metre d'altura i sòcol 
d'ànima plena que eviti la caiguda de materials o eines que poguessin ocasionar danys als 
vianants o a les finques confrontants, cuidarà que la fusta de bastides sigui escairada i de 
dues a tres polzades de costat menor o gruixut, sent a més de bona qualitat, devent estar tot 
tauló en bones condicions d'ús; el contractista tindrà cinturons de seguretat a la disposició 
dels operaris que hagin de realitzar algun treball amb perill de caiguda tot i que aquest perill 
sigui mínim, obligant als operaris a l'ús dels mateixos, devent denunciar a la Delegació 
Provincial del Ministeri de Treball a aquells que no vulguin emprar-los. El contractista tindrà 
bona cura de no emmagatzemar materials de construcció sobre obra executada que no 
estigui encara forjada, o no estigui prevista per a suportar càrregues no usuals en relació a 
la seva destinació. No col·locarà grues, torns, corrioles o altres aparells pesats sobre parts 
de l'obra que no ofereixin la suficient seguretat, cuidant en definitiva i en tot moment de la 
bona entibació dels pous o rases que s'efectuïn, i estant sempre atent a la seguretat en el 
treball i posant tots les cures i mitjans necessaris per a evitar danys a terceres persones. 
  
El contractista està obligat a tenir en la caseta de l'obra una farmaciola per a primeres cures, 
en bones condicions així com un jaç per al mateix ús. Quan el nombre d'obrers així ho 
aconselli haurà de tenir permanentment un Practicant en la farmaciola. L'encarregat de 
l'obra tindrà bona cura de rellevar del seu treball a tot aquell operari que li manifesti 
indisposició, mareig o vertigen, o a tot aquell que àdhuc sense manifestar-se'l li notés signes 
d'embriaguesa o malaltia que poguessin ocasionar-li marejos o vertigen.  
 
El contractista té obligació de confiar a mans expertes totes i cadascuna de les parts de 
l'obra, sota la vigilància constant de l'encarregat de la mateixa, control de l'Aparellador titular 
i supervisió de l'Arquitecte director 
 
F.-DEL PROPIETARI:  
 
El propietari té obligació de facilitar al contractista un exemplar complet del present projecte, 
a fi que pugui fer-se càrrec de totes i cadascuna de les obligacions que s'especifiquen en 
aquest Plego. En els casos de contractes parcials bastarà amb que li lliuri al contractista el 
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Plego de condicions complet en tots els seus apartats, sol·licitant de l'Arquitecte director els 
exemplars necessaris.  
 
G.-DEL PRESENT PLEC:  
 
El present Plec de Condicions de Seguretat té caràcter d'ordres fefaents comunicades al 
contractista, el qual abans de donar començament als seus treballs deu reclamar del 
propietari almenys un exemplar complet, no podent després al·legar-se ignorància per ser 
part important del projecte. 
 
APARTAT D. -CONDICIONS DE CONTRATACIO 
 
A.-DEL CONTRACTISTA:  
 
El contractista es compromet a executar les obres ajustant-se en tot moment al present 
projecte, a les instruccions que li seran facilitades per l'Arquitecte director de les mateixes i a 
la legislació vigent sobre aquest particular.  
 
S'entén en aquest Plec de Condicions que el contractista, constructor o paleta que es fes 
càrrec de les obres coneix perfectament el seu ofici i es compromet a construir dintre de les 
bones normes de l'edificació. Devent recórrer en cas de dubte a l'Arquitecte director o bé a 
l'Aparellador titular de l'obra perquè verbalment o per escrit li donin les instruccions 
necessàries per a la bona execució de la mateixa.  
El contractista cuidarà de tenir operaris experts i el material adequat. Sent facultatiu de 
l'Arquitecte director el demanar-li historial dels treballs realitzats pel contractista i el seu 
equip, i fins i tot indicar al propietari la conveniència de no signar contracte, si a la vista dels 
treballs no semblés capacitat per a la realització del present projecte. 
 
B.-DEL CONTRACTE:  
 
El contracte serà signat pel propietari i el contractista, suposant la signatura del mateix, 
acord amb les clàusules que entre ambdues parts quedin estipulades. Entenent-se, per 
descomptat, que és nul·la tota clàusula que s'oposi a l'especificat en els diversos apartats 
d'aquest Plec de Condicions, és nul·la així mateix tota clàusula que pugui servir per a 
emmascarar la utilització de materials de dolenta qualitat, o altres que no fossin sancionats 
favorablement pels tècnics de l'obra. És obligació del propietari, naturalment, facilitar al 
contractista la lectura total del pressupost, dels plànols i del present Plec. 
 
C.-DEL PRESSUPOST:  
 
S'entén en aquest Plec, que el pressupost base per a l'obra és el qual figura en el present 
projecte, redactat per l'Arquitecte autor del mateix. Sobre el cost d'execució material el 
contractista pot carregar el seu benefici Industrial autoritzat. Si el contractista es 
comprometés a fer les obres en preu menor del fixat en el projecte,s'entén que reduïx el seu 
benefici, sense minva de la qualitat de l'obra, no podent en aquest cas reclamar a 
l'Arquitecte gestió alguna davant el propietari si aquest es mostrés disconforme per ser la 
qualitat de l'obra inferior a la projectada.  
 
Si el contractista es comprometés a fer les obres en preu igual al del projecte més el benefici 
industrial o en un preu total major, s'entén que es compromet a realitzar una obra de qualitat 
igualo superior a la projectada. Si entre la redacció del projecte, amb el seu pressupost base 
corresponent, i la signatura del contracte de construcció hagués transcorregut llarg temps, o 
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el nivell de preus mitjos hagués sofert notables alteracions, tant el propietari com el 
contractista podran sol·licitar de l'Arquitecte director la redacció de nou pressupost base.  
 
D.-CONTRACTES PARCIALS I SUBCONTRATES: 
 
Quan les contractes siguin parcials o per oficis, s'entén que cada contracte parcial estarà 
subjecte a les condicions estipulades en aquest Plec, i el mateix s'entén per als 
subcontractistes. Els contractistes parcials (de parts d'obra) i els subcontractistes es 
consideraran com contractistes amb caràcter general i obligacions previstes en els diversos 
apartats del present Plego de Condicions. Quan el propietari i el constructor siguin una 
mateixa persona o entitat es comprèn que no escau a contracte algun. No obstant això la 
qual cosa, la no existència de contracte no eximeix de donar compliment a l'estipulat en els 
diversos apartats del present Plec de Condicions. 
 
I.-RESCISIO DE CONTRACTE:  
 
El contracte pot ser rescindit per qualsevol de les causes reconegudes com vàlides en les 
clàusules  del mateix o en la vigent legislació.  Tota diferència o falta d'acord en el 
compliment del contracte serà resolta per via judicial, podent, no obstant això, si ambdues 
parts convenen en això, acatar la resolució dictada per un tercer perit o tribunal arbitral 
nomenat a aquest efecte.  
 
APARTAT I. -CONDICIONS ADMINISTRATIVES  
 
A.-LLICÈNCIA D'OBRES:  
 
Una vegada sol·licitada la reglamentària llicència d'obres i pagats al municipi els drets 
reglamentaris, no es donarà començament a les obres fins a tant no hagi rebut el propietari 
la llicència corresponent. 
 
La llicència d'obres s'entén que es refereix única i exclusivament a les obres que es 
ressenyen en el present projecte; tota obra o part d'obra no consignada en el mateix i que es 
dugués a efecte s'entén que és per compte, risc i responsabilitat del propietari, no 
responsabilitzant-se l'Arquitecte ni civil ni criminalment ni davant l'Administració de l'execució 
de les mateixes ni dels accidents o danys que succeïssin en aquestes obres o parts d'obra. 
El mateix s'entén per a obres o modificacions que es duguessin a efecte amb posterioritat a 
les inspeccions oficials.  
 
B.-DOCUMENTACIO DE L'OBRA:  
 
Quan es doni començament a les obres i durant el transcurs de les mateixes haurà d'estar 
en l'obra la documentació completa de la mateixa o, en defecte d'això, fotocòpia de tots els 
documents que poguessin ser sol·licitats pels representants de l'Autoritat. 
 
C.-RESPONSABILITATS ADMINISTRATIVES:  
 
Quan l'Arquitecte director rebi la comunicació del propietari indicant que es dóna 
començament a les obres, l'Arquitecte director té dret a suposar, i així suposarà, que el 
propietari es troba en possessió de la llicència d'obres o altres autoritzacions que fossin 
necessàries, no sent obligació de l'Arquitecte el demanar que li siguin mostrades, atès que 
per a això estan els Agents de l'Autoritat. S'entén, per tant, que la responsabilitat total per 
l’inici de les obres sense les llicències i autoritzacions del reglament recauen totalment sobre 
el propietari, no tenint, per tant, dret a reclamar de l'Arquitecte director gestió alguna davant 
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l'Administració per a mitigar o anul·lar les sancions que per aquesta causa li fossin 
imposades.  
 
APARTAT F. -CONDICIONS ESPECIALS  
 
A.-OBRES SUBVENCIONADES O ACOLLIDES:  
 
Si les obres que es refereix el present projecte gaudissin de subvenció o adopció que suposi 
beneficis per part d'algun Organisme o Entitat oficial o Departaments Ministerials, a més de 
subjectar-se a les condicions citades en els apartats anteriors d'aquest Plego, s'ajustaran a 
les condicions especials que aquest Organisme, entitat o Departament Ministerial tinguin 
previstes per al cas.  
 
S'entén en aquest Plec que l'entitat, Organisme o Departament adoptant o que 
subvencionés les obres és part interessada en les mateixes, i en virtut d'això té dret a 
inspeccionar periòdicament les mateixes a fi de comprovar si aquestes s'ajusten a les 
clàusules que regeixen l'adopció o subvenció. 
 
B.-CONTRACTES EN OBRES ADOPTADES:  
 
Els propietaris que haguessin sol·licitat i obtingut adopció o subvenció ho faran constar així 
en el contracte que intervingui entre ells i el constructor, imposant-se la clàusula que les 
obres han de realitzar-se d'acord amb els reglaments que regeixin l'adopció o subvenció. Si 
el propietari no ho fes constar així no podrà responsabilitzar al constructor per incompliment 
dels reglaments citats, ni demanar-li indemnització pels danys i perjudicis derivats, o pèrdua 
de la subvenció o adopció. Assabentat el contractista de tots els extrems que concorrin en 
l'obra, deurà proveir-se en l'entitat, Organisme o Departament adoptant d'aquells reglaments 
o normes que regulin l'adopció o subvenció. 
 
C.-PRESSUPOSTOS EN OBRES SUBVENCIONADES:  
 
En obres que tinguessin subvenció oficial el propietari no haurà d'acceptar pressupostos de 
contracte inferiors al pressupost de projecte més benefici industrial autoritzat, atès que això 
suposaria engany a l'entitat o Organisme subvencionador, que, com abans s'ha dit, és part 
interessada en l'obra. Atenint-se en tot cas, si acceptés tals pressupostos, a les possibles 
pèrdues de beneficis per incorrecta execució de l'obra, sense dret a reclamació als 
contractistes o tècnics de l'obra, ni dret a reclamar de l'Arquitecte gestió alguna per a la 
recuperació de beneficis anul·lats. 
 
D.-FACULTAT GENERAL DE L'ARQUITECTE DIRECTOR:  
 
A més de totes les facultats que corresponen a l'Arquitecte director, expressades en articles 
d'aquests Plecs, és missió específica seva l'adreça i vigilància dels treballs que en les obres 
es realitzin, per si o per mitjà dels seus representants tècnics i ells amb autoritat tècnica 
legal, completa i indiscutible, fins i tot sobretot el previst específicament en el Plec de 
Condicions, de Ia Edificació, sobre les persones i coses situades en l'obra i en relació amb 
els treballs que per a la execució de les obres i les seves annexos es portin a terme, podent 
fins i tot, per causa justificada, recusar al contractista, si considera que l'adoptar aquesta 
resolució, és útil i necessari per a la deguda marxa de les obres. 
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F.-COMBUSTIBlLlTAT DE MATERIALS:  
 
Els materials constitutius de l'edificació tindran, excepte assaig específic per laboratori 
homologat, els temps de resistència al foc que es defineixen en les taules II.1 a II.8 de 
l'Apèndix II de la NBE-CPI-82. segons Reial decret 2.059/1981, de 10 dóna abril, modificat 
per Reial decret 1.587/1982, de 25 de juny. 
 
“EL CONSTRUCTOR, ABANS DE L'INICI DE L'OBRA, SOL·LICITÉS DE L'APARELLADOR 
O ARQUITECTE TÈCNIC LA PRESENTACIO DEL DOCUMENT D'ESTUDI i ANÀLISI DEL 
PROJECTE DE EXECUCIO DES DE L’ÒPTICA DE LES SEVES FUNCIONS 
PROFESSIONALS EN LA EXECUCIO DE L'OBRA, I COMPRENSIU DELS ASPECTES 
REFERENTS A ORGANITZACIÓ, SEGURETAT, CONTROL I ECONOMIA DE LES OBRES. 
EL CONSTRUCTOR AQUESTA OBLIGAT A CONÈIXER I DONAR COMPLIMENT A LES 
PREVISIONS CONTINGUDES EN AQUEST DOCUMENT"  
 
 
 
 
Bot, Febrer de 2011      Didac Ayuda Aguiló 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


