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VOL.1. MEMÒRIA 

     D.D. Dades generals 

 D.D.01. Contingut del estudi 

El present estudi te com objectiu l’assistència tècnica per la redacció del projecte basic i executiu i l’estudi de 
seguretat i salud del castell de Burriac, pertanyent al poble de Cabrera de Mar (provincia de Barcelona). 
Aquest castell forma part dels béns inmobles integrats dins del Patrimoni Històric Espanyol. Aquest està considerat 
com “monument i castell” i forma part del que s’anomena “Bé d’Interès Cultural (BCI) o bé dins Catalunya “Bé 
d’Interès Cultural Nacional (BCIN). Aquest està regulat per una normativa específica fundamentalment continguda 
en la llei 16/1985 de 25 de juny de Patrimoni. El seu registre dins de la base de dades de Béns Inmobles del 
Patrimoni Històric Espanyol es: 
Códi: (R.I.) - 51 - 0006788 - 00000 
Registre: (R.I.) REGISTRE BIC INMOBLES: Códi definitiu 
Data de Declaració: 08-11-1988 
Data Butlletí Declaració: 05-05-1949 
 
A nivell del projecte i per ordre cronològic, en data del setembre de 2012 finalitzo les assignatures corresponents al 
fi de Grau de “Ciències i tecnologies de l’Edificació”. Durant les setmanes següents, juntament amb el director de 
projecte Manuel Agustino Otero ideem propostes per la realització d’un treball fi de Grau i finalment ens decidim per 
“l’Estudi històric i proposta de rehabilitació i consultes històriques del castell de Burriac”.   
Finalment i després d’una prórroga per diferents motius s’entrega el Treball Fi de Grau a l’abril de 2014. 

 

 D.D.02. Identificació dels agents del projecte 

Titol del projecte: Estudi històric i proposta de rehabilitació i consultes històriques del castell de Burriac. 
Emplaçament: Al cim de la muntanya de Montcabrer (Burriac). 
Municipi: Cabrera de Mar (Barcelona). 
Director de TFG: Manuel Agustino Otero. 
Redactor TFG: Daniel Garcia Nafarrate. 
Tècnics col.laboradors: Ajuntament de Cabrera de Mar. 
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 M.D. Memoria descriptiva 

 M.D.01. Objecte del projecte 

L’objecte del projecte es l’estudi històric, rehabilitació parcial i consultes històriques del castell de Burriac. Aquest 
treball està enmarcat dins del Grau de Ciències i Tecnologies de l’Edificació. 

La finalitat d’aquest projecte te dos objectius clars: per un costat reproduir parcialment  i amb els pocs documents 
que hi figuren algunes estances de la forma en que eren originaris i garantitzar l’estabilitat física de l’edifici ja que 
les seves estructures son del tot inexistents; i per altre banda donar un servei d’informació, i de seguiment renovat 
del castell als visitants de Burriac. 

Al tractarse d’un inmoble protegit i de difícil accés, la configuració del castell i el seu entorn tenen, des d’un punt de 
vista geometric, poc joc. Els jardins del castell es converteixen en un espai públic d’accés restringit i aquest está 
regulat per les autoritats competents. 

 

 

 

 M.D.02. Informació prèvia 
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 M.D.02.01. Descripció del solar 

El present estudi es troba situat a una parcel.la situada al municipi de Cabrera de Mar, la visita del castell de 
Burriac, vorejador dels 400 metres sobre el nivell del mar, és clàssica dins l'excursionisme barceloní, forma part de 
la comarca coneguda com el Maresme. Es troba situada a 24 quilòmetres de Barcelona i a 6 de Mataró. El castell té 
prioritàriament com a àrea d’influència els pobles de Premià de Mar i de Dalt, Vilassar de Mar i de Dalt, Cabrils, 
Orrius, Argentona, Mataro, St. Andreu de Llavaneres, St. Vicenç de Montalt i Cabrera. 

 

A la parcel.la es pot arribar desde molts punts diferents, sent els dos més transitats els camins desde Cabrera i des 
d’Argentona. El castell en si mateix es el solar, sent la part que era sobirana, la part central. 

 

  

 

 

 

 

M.D.03. Anàlisi del castell 

 M.D.03.01. Historical records 

 M.D.03.01.01. Historical memory 

 

 

The hill Burriac rises dominating over the Maresme. This quote warns: 

<< Fog in Burriac - rain soon >>. 

Municipality of Cabrera de Mar, the visit of the castle Burriac, bordering the 400 meters above sea level, is a classic 
in the hiking society in Barcelona, Cabrera is part of the region known as the Maresme. It is located 24 kilometers 
from Barcelona and 6 from Mataró. 

We write the name of the castle in the traditional hiker way, acknowledging the spelling could be borriac with "o" as 
seen in the work of Martí de Riquer and Lluís Monreal, Els Castells Medievals de Catalunya. Unsound etymological 
speculations, therefore, the question of how the name should be written arises. In the spot, Burriac is the name of 
the castle, the mountain, the spring and the Iberian  town discovered near the castle. It is a generic name. This 
name appeared documented in the late fourteenth century.        

 

In some writings, the name Cabrera replaces Burriac, the importance of the noble house of Cabrera would justify the 
preponderance that some authors assign the name Cabrera over Burriac. In 1473, the military Pere Joan Ferrer 
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wrote a letter from "Castle of Cabrera". Everyone agrees that Cabrera may have been the name of the group of 
mountains where stands the hill Burriac; neighboring this eminence is the Montcabrer (the "Mount which overseas 
cabrera" since the year 1114) and lends itself to orographic confusion  that Burriac could have been called, also in 
1473 "castle of Montcabrer ". 

The name Cabrera applied to Burriac could come as a surprise because, strictly speaking, the town of Cabrera at 
the foot of Mount Burriac, historically and paradoxically, seems to only have had with the castle a minimal 
jurisdictional nexus. 

Burriac is not the original name of the castle, the correct name is Sant Vicenç. Carreras Candi, historian who 
dedicated many vigils in the study of this castle declared not to find the name Burriac before the year 1313, while the 
name St. Vicent, referring to the  castle, appears documented in 1023, "castrum Sancti Vicencii" on the list of the 
many castles that the Countess Ermessendis gave as pledge to his son Ramon Berenguer I. On the other hand, the 
first time there is news of the Burriac name, as indicated in 1313, when a testament to the legacy was granted as 
"capella sancti Vincentii buriac". 

Stating that the existence of the Iberian town Burriac raises interesting problems for archaeologists, since the 
surface of the peak is no bigger than 20 metres long by 30 metres wide and the fact that the constructions, much 
later added, to the castle deleted, apparently, the Iberian records which should be found at the top. 

In 1025, the sovereign - Ramon Berenguer Guisla, together with the "Matre mea" - Ermessendis in selling freehold* 
(*ownership of real property, usually land on which the old medieval owner (the aloers) had complete dominion, 
absolute and free on the land, ie , all the direct (ownership) as useful domain (right of use) Guadald transferred it to 
"fevos veil franquedas of Sancto Vincencio that sunt infra parrochiam Sancti Argentone" Iulian, declare the 
ownership of the castle for themselves and their  successors ("...except ipso Castro Sanctii Vincencii, cum ipso puio, 
et omnibus hedificiiseius , opus ad quod nostri reservamus, nostrique posteritatis"). 

The first character positively incorporated into the castle lifestyle of Burriac in reality: of San Vicenç is Guillem 
Borrell, son of Adalaidis, femina. Who swore allegiance to the castle Count Ramon Berenguer and Elisabeth, in the 
period between 1039 and 1049. 

An indirect news, relating to properties in Vilapiscina (the esplanade of Barcelona) instills the belief that "Adalaidis 
femina de castro Sancti Vincentii" was holder 1095, date of the document of the castle. 

We come to the year 1134. The Great book of Feus accommodates the allegiance given by Guillem Ramon 
Castellvell ("Guillermus Raimundus of Castelvil , filius who was Ermessindis Femina") count Ramon Berenguer IV 

for several castles. Carreras i Candi presumed that in the year 1134, Ramon Castellvell, Ermessendis’ son, who 
could well be family of the two brothers Guillem Ramon of Castellvell and Dorca, swore allegiance to the Count of 
Barcelona Ramon Berenguer IV through several castles, including the Sant Vicenç. 

Guillem Ramon, lord of Castellvell, probably died in mid year 1126, having his wife Ermessendis predeceased. 
Inasmuch as his son Guillem Ramon married in 1131 Castellvell with Mahalta, orphan of Ramon Berenguer III, we 
believe that we have sufficient information to resolve that the castle Sant Vicenç or Burriac, certainly became 
important to the heritage of the family of Castellvell through the names William and Adalaidis (or Adalaedis) we go 
back at least a few years before the mid eleventh century of the castle St. Vicenç in favor of the family Castellvell. 

To assert this doesn’t seem hard to make, in this assertion it is shown that the Castellvell family were during most of 
time what everyone has been assuming, lords of St. Vicenç, it becomes convenient to understand as a result of the 
lack of the predecessors of the Castellvell family that possesed the castle of St. Vicenç. 

Mr. Castellvell, in 1142 or 1143 ordered a Vidia will ("Vidiani"), keeper of the castle of Sant Vicenç, and as he was 
going on a journey to Sant Jaume of Galicia, the title was transferred to his nephew: "Dimitar Guillelmo, filio 
Berengarii Guadall, illa kastellaniam sancti Vincencii". 

After the signatures of spouses Vidià and Nevià, appears the one of "Guillelmo of Sancti Vincentio", the nephew of 
course, that would take care of the fortress, and have the role of keeper, he would afterwards receive the news of 
his unclec Vidiàs’ death on the journey to Galicia. It seems that the latest news of Guillem of St. Vicenç who owned 
the title of keeper or the lord of the castle of Sant Vicent in the year 1157, expressed the hope that the order of the 
Hospital would host him. (With reference to this era, the name of the other castle called St. Vicenç Calders can 
interfere in the documentation). It must be confessed that there was no, in either of the two documents concerning 
Vidià, the specific mention of the parish of Argentona, there would be a doubt if data affected our sector. 

Carreras report that Pere of St. Vicenç, son of Berenguer Guadald and Berengaria of Cabins, married, as first 
marriage, in 1162, with Sança of Bell- site, daughter of Pere Bertran, lord of the valles castle of Bell- site, he then 
remarried, with Anglesa (who was married in 1169) and his third marriage with Berengaria. From the first marriage 
was born Guillem of St. Vicenç, who was lord of the castle of Sant Vicenç for half a century or more (at least from 
1193 to 1243).   
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Everyone establishes the outline of the lords of the castle of Sant Vicenç : 

-1251-1262 . Berenguer of Sant Vicenç, son of Guillem. At the beginning of 1262 Berenguer of Sant Vicenç gave the 
castles of Burriac and Vilassar to his son Guillem. A sister of Guillema, married Jaume of Terrassa, owner of 
Eramprunyà and linked to the castle of Terrassa, she predeceased her husband. 

-1262-1290. Guillem of St. Vicenç. In which time he was the solicitor of Gaston VII of Bearn, the title involved him 
commiting depreciations on the land of Vallès. 

The king appointed him guardian of Saurina of Terrassa, daughter of the marriage of Jaume of Terrassa and 
Guillema of Sant Vicenç; the orphan would later become the unfortunate wife of Bernat of Centelles . 

- Towards 1300. Guillema of Moncada. It was clear that she was the lady of the castle of St. Vicenç. 

We observe as well that the jurisdiction of the lords of Burriac was so limited that it only affected servers, soldiers 
and the people that committed crimes in the castle grounds, it should be emphasized that it wasn’t clear the change 
of the dominating family (from the St. Vicenç family to the Moncada). As Guillema of Moncada was Viscountess of 
Bearn and Guillem of St. Vicenç who had administered the assets of viscount Gaston VII of Bearn, and as a result of 
this given administration charges against Guillem of St. Vicenç were raised later being discredited in court in 1294 
(when Gaston VII had been dead for four years, the Viscountess remarried, to Prince Pere of Aragon), the 
impression that the final sentence, unknown, could change the ownership of the castle of St. Vicenç in favor of 
viscounts bearneses. 

1313 is recorded for the first time, we know the name "Burriac": "capelle sancti Vincentii of buriac" written in the will 
of Berenguer Jane. 

The aforementioned Berenguer - married with Saurina - and then, Berengueró, in 1332, married with the 
argentonina Agneta Estrany, it would appear, however, among the last members of the Sant Vicenç family who were 
considered lords of the Burriac . Recorded in 1349 the name of Guillem of St. Vicent. We assume Berenguer de 
Sant Vicenç was the last offspring in the family, therefore through the will his successors were appointed, Canonge 
of Barcelona, Guillem of St. Vicenç , the last and penultimate lord?, Francesc of Sentmenat and Pere Marquès, Lord 
of La Roca. These, after executing the will dispositions, proceeded to the selling, with the approval of the sovereign 
(receiving 3000 silver coins, for showing ) the castles of burriac among others. 

With the transfer to Desbosc, the castle Burriac was considered to head towards the other feudal era. 

 

 

The castle tower of Burriac in last century. We can 

see that the mirror there were constructed 

considering the use of firearms. 

 

 

 

  

 

 

 

 
In 1360, Pere Desbosc purchased, for 12000 barcelonian wages, the mere empire and full jurisdiction over the 
castle and the terms Sant Vicenç and Vilassar, thanks to "the ceremonious" granted it because of the "peccuniam" 
demanded war with king Pere of Castella. 

In 1361, he was sentenced by the Royal Senate of Catalonia, for the borders of Burriac and Vilassar ("castrorum 
your locorum Sancti Vincencio veil of buriach you vílasario") to other castles.  

A series of protests from the vassals accompanied these concessions, and since, in 1364, the men of Sant Vicenç 
and Vilassar could, by dint of sacrifice, redeem, Pere Desbosc had to resign, reluctantly, the mere empire.  

Approaching the change into the fifteenth century, the castle Burriac was of important jurisdiction. Òrrius, Argentona, 
much of the current term of Mataro, Cabrera and Cabrils were within its borders. The neighboring castles were: 
Mata, Dosrius, La Roca and Vilassar. The latter and the St. Vicenç one, had then the same owner, such linkage has 
reached today.  

Pere Desbosc "the young", son of Pere Desbosc, around 1368, became master of St. Vicenç. He inherited with the 
castle, which created a hostile environment, both between the popular estate, and among the knights of the valley. 
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The demolitions of the castle Burriac are now but a cry only heard by hikers. 

We believe that Pere Desbosc "the young" left no male succession; therefore the castles of Sant Vicenç and 
Vilassar later passed on to the daughter Maria.  

Maria Desbosc married in 1387 to Bernat of St. Vicenç, individual from a branch, established in Cabrera and lady of 
the "domus" of Premià, whose family had already predominate in Burriac. 

The son of this marriage, Miquel Desbosc, maternal surname, was the heir of Burriac and Vilassar and the became 
his possession in 1389. 

Miquel Desbosc as successive family who were lords of Burriac had to support litigation, jurisdictional issues often 
poisoned. 

In 1435, it is recorded the separation, occasional and within the same family, of the castles Burriac and Vilassar: the 
first, still named as castle of St. Vicenç, belonged to Lluís and Pere Desbosc, and Vilassar to Miquel Desbosc.  

The fifteen year old documents prove that Pere Desbosc had in its possesion both castles. 

Everyone lived peasants stage. Pere Desbosc struggled enough in the mid fifteenth century castle exhibiting 
jurisdictional rights of Burriac, however, in 1456, a ruling was isued stating that the castle statue had no termenat* 
rights (* right to be armed).  

After the war, war against Joan II, the vallés excitement the issue peasants caused the death of the Knight Pere 
Desbosc, probably the son, in a battle that took place in Granollers, 1485. Six years later, the character under the 
same name died.  

Pere Joan Ferrer, son of Barcelona, belonged to a oligarchic family in the XV century who seized the government of 
the city. From an early age, participated in the struggles and villainous deeds commanded by his grandfather, Pere 
Destorrent, who was mayorof Barcelona in 1442 and in 1443 and represented other important public positions. 
When war broke out between the government and Joan II, Joan Pere Ferrer stood beside the long and distinguished 
throughout the campaign. 

 

 

Thus came the chapel of St. Vicenç to the present century. By now, these old walls are even more.  

 

Until early June 1471, when he joined Joan’s II army, change which was rewarded with the delivery, with surety, of 
the town of Mataro, of the castle Burriac and the towns of Argentona, Cabrera, Vilassar and Premià. After the war 
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issues arose with the old lord of castles Burriac and Vilassar, Pere Desbosc, who disputed him the possession of 
such, and with his own subected, which imposed a personal benefit to rebuild the castle Burriac. 

Ferrer lived in the castle Burriac until his death, which, according to Carreras, must have taken place between 1502 
and 1504. 

As a military man he was, Ferrer, soon again proved his undisputed valor, terrifying during the siege of Perpignan.It 
stands out this heroic action of the royal concession, made on May 27, 1475, the civil and criminal courts, high and 
low of the  Burriac castle. In states that grant works and repairs of the castle, just like surveillance and custody of the 
fortress, relied in the men of the parishes of Argentona and Cabrera, who can collect it in war circumstances. 

Some historians suspect the Burriac castle was demolished, around 1462 by supporters of Joan II. As it is, the need 
to overcome the antagonism condensed castle lord and vassals.     

At the time the preferred name for the castle was already Burriac. 

Pere Desbosc , called "the third" (deceased in 1491) was succeeded in the regiment of Burriac his widow, Brígida, 
as the usufructuary. Francesc Desbosc his son, in a document of 1502 "civis barchinone castri vilaçar e de 
argentona". Seven years later, it was required in order to prove the ownership of the castle "of St Vicens of Vilasar". 

 

     The lordship continued as follows (according to Carreras i Candi) 

 -1522-1525. Miquel Desbosc and of St. Vicenç (also spelled : Miquel des Bosh and St. Vicenç). 

 -1527-1543. Francesc Desbosc and of St. Vicenç (Chief adviser of Barcelona, taken in 1527 and       

                                    1533). 

 -1547-1569. Miquel Desbosc and St. Vicenç. 

 -1569 (?) -1573. Francesc Desbosc and St. Vicenç. 

 -1574-1577. Miquel Desbosc and St. Vicenç. 

 -1582-1587. Frederic Desbosc and St. Vicenç. 

 -1595-1622. Marina Desbosc and St. Vicenç. 

 -1624-1666. Pere and Frederic Desbosc and St. Vicenç. 

In the seventeenth century the joining of the families Desbosc and Guimerà occured, Lady of the Baronia of the 
Papiol. 

Everyone has written that, after the war of the Segadors "Sir Pedro des bosch and of San Vicente and of Vilaçar" did 
not hesitate to rise up against the flag in Barcelona. Before 1652, Pere Desbosc died, lord of Burriac, which from 
such a date until 1666 acted as lords of the castle his relict widow Maria Desbosc and of Guimerà jointly with his son 
Frederic. 

Frederic Desbosc and of St Vicenç, lacked a male succession, leaving the heritage to Teresa Desbosc and St. 
Vicenç, relict widow of Carles Calders and of Vilafranca. 

Descendants of the marques house of Moya are the current owners, the marquis of Barbarà (Sarriera - Losada 
family) also lords of the castle of Vilassar, with a strong relationship between the lordship of both the Burriac and the 
Vilassar castles makes it a necessity to treat them as one, since the XIV century. 

 

Five centuries ago, the lord of the Maresme Pere Joan Ferrer forced the vassals to raise these walls ... 
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Until 1836, the small chapel of the castle survived, dedicated to the martyr of St. Vicenç. In recent times, a mass 
was only celebrated on the day of the patron, and, after such a mass was stopped, all no more religious services 
were carried out, the total abandonment of the summitat and, according to Madoz, in 1846 also the sacred 
enclosure walls were in ruins, as the rest of the castle. It is said three houses, the most important in Argentona 
owned, each a key of the chapel of Burriac. According to the last rector, the ornaments of the chapel, belonging to 
the house Moya, owner of the castle, was kept in the rectory of Cabrils. After it was torn down, the ornaments 
disappeared from the rectory by unfortunate neglecting, which caused it to end up in unwanted hands. 

A bumper harvest of seals legend Burriac eventful existence. Some are fantastic , pseudo- historical Pirates of the 
assault of hidden treasures... 

GENEALOGICAL APPRECIATION 

After all the data collected by the authors, all found files, we can establish the following genealogica tree (although 
there are doubts about some of the characters): 

 

 Family of St. Vicenç: 

 - Vid. Will 1143. Married Nèvia. His nephew: 

- Guillem I. Death after 1157 (son of Berenguer Guadald, Guillem I brother? and of Berenguera of cabins). 
He got married, in 1162, with Sança, then with Anglesa; and finally, with Berenguera. 

 - Guillem II. From 1193 to 1243. Married Guillema. Son: 

 - Berenguer I. From 1251 to 1263. Married Sança. Son: 

 - Guillem III Lacera. From 1262 to 1290. Son: 

 - Berenguer II. From 1290 to 1323. Married Saurina. Son: 

 - Berenguer III. Worte his will in 1345. He married, in 1332, to Agneta Strange. Son: 

 - Berenguer IV. Worte his will in 1352. 

    

 

Desbosc of St. Vicenç family: 

- Pere (II) I the old. Worte his will on the 25 -V- 1368 (Francesc of Lladernosa, not. of Barcelona). He 
married Constança of Gualbes. Making his son the heir:  

- Pere "the young". Worte his will on the 4 -X- 1385 (Pere Coll, not . Barcelona). He married Maria Desvalls 
(during such a marriage, in 1367 - his father donated to him the castles of Sant Vicenç and Vilassar). 
Making the heir his brother due to the lack of children: 

- Miquel I. Worte his will on the 10-XII-1439 (Joan Dalmau not. of Barcelona). Making his heir, his brother 
Lluis son: 

- Pere III. Worte his will on the 14 -I- 1454 (Medion Nicolas , not . Barcelona). It seems he married Joana of 
Ros. Making his heir his son: 

- Pere IV. Worte his will on the 11- X- 1491 (Pere-Vicenç of Madiona or Miquel Baltasar Dot, notaries of 
Barcelona). He married Brígida of Pau and Descoll. Son: 

 - Francesc I. Worte his wil in 1551. Married Violant of Cartellà. Son: 

 - Miquel II. Worte his will in 1573. Privilege of Nobility in 1563. He married Anna of Bellafilla. Son: 

 - Francesc II. He died childless. His successor became his brother. 

- Frederic I. Worte his will in 1589. He married Marina Desbosc and Oms (from the original house of Lleida). 
Son: 

 - Pere V. Worte his will and died in 1648. He married Maria of Guimerà-Papiol and of Amat. Son: 

 - Frederic. Worte his will and died childless in 1671. 

He was succeeded by his sister: 

- Teresa. Worte his will and died childless in 1704. Making her heir Antoni of Oms (died 1705), grandson of 
Angela Desbosc, sister of Pere V. 

From the Oms, the castles of Sant Vicenç, the Burriac and the Vilassar went to Copons, marquis of Santa 
Maria of Barbarà; the sequence of this woman speaking Vilassar castle. 



TFG ESTUDI HISTÒRIC I PROPOSTA DE REHABILITACIÓ I CONSULTES HISTÒRIQUES DEL CASTELL DEL BURRIAC                                                                                                                                    

Autor: Garcia Nafarrate, Daniel  14

The weapons carried by the Desbosc of St. Vicenç are: quartered , 1 and 4 of gold, three uprooted trees, vert 
(Desbosc), 2 and 3 of azure, a lion made and armed with Guell (St. Vicenç). 

 

 

The weapons of Desbosc. 

 

The castle of Burriac is nowadays property of the city hall of Cabrera de Mar, and it is considered Good of Cultural 
Interest (G.C.I.). 

 

 

        

 M.D.03.01.02. Historical description 
The Burriac castle rises on the summit of Mount Burriac, one of the buttresses of the coastal range to the north 
enclosing the valley of Cabrera. 

It is a rocky summit, inhospitable, difficult to access except from the north face, with a height of 401 meters and 
3500 meters from the sea. This is the best strategic point to control the territory, optimal region, since it has a visuall 
control of the coast and the plains of Maresme from Vilassar to Caldes d’Estrac. 

The castle is seen as a double enclosure that fits the topography of the rocky summit. The jussana part is where the 
north bastion is located, as well as the main door, and a part of the wall that encloses a interior courtyard, rooms 
devoted to services, and a store on the north side and one on the south side. The sovereign or residence part, 
dominated by the keep, with a circular shape which we know that is at least from the XI century, later rebuilt, 
perhaps several times, the area also contains rooms facing west where the roman cistern was, reused, and the 
noble halls in the central and east area, with the chapel of San Vicente, flanked by the large Gothic armory on the 
south side and another room to the north. 

According to the " Catalunya Romànica," the castle’s defensive approach reflects a very elaborate path which turned 
around the castle, that way the attacker would always ascend from a lower position and was forced to show the right 
flank, unprotected, with the shield on the left. The road was made to go from the south to the north of the castle, 
leading to the west wall of the jussana under the keep and all the way to the main door in the northern jussana 
precinct. There was the access to castle through a path that surrounded the castle, leading to the upwards ramp to 
the east. 

The mountain Burriac had always been a place inhabited. We know from the rubble, houses and barns that have 
been found on the surroundings, where the largest Iberian town of Catalonia is. 

Over time, they built a tower, rather for attack, it was for defense and  to keep a watch. 

It was in the X century when the site was enlarged and small walls were made of mud, stones and lime, and the site 
achieved an air of strength. 

For its size, you realize that it wasn’t a a big nor luxurious castle, seen how the chapel  was over by the stables, the 
horses were so valuable they were always a  preference. 

The situation shows that it was an adequate palce for defense, watch and warning, and therefore it must have been 
built, so it wouldn’t seem to be a castle where you could plan any system to combat the enemy, since it was small, 
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with room for a few soldiers and difficult to climb if a fall back was needed. It did not have many resources to survive 
without outside help, although people say that there are underground passages ( which still has not been proved), 
however the castle was never taken. 

This castle has always been a symbol of power and territorial subjugation exercised by the lords over their vassals. 

The plain of the summit is only 60 meters long (north to south) by 35 meters wide (East to  West). The floor is 
granite, as ti is in nearly all of the surrounding mountains. By the plans ( PH- 03) we will see the different buildings 
that were made during the period, being the third and last, which carried out Joan Pere Ferrer in 1473, when he 
rebuilt for his vassals for them to live there, since he found it in ruins. Ferrer rose the old walls and added other 
defense constructions to a lower level , without removing or flattening jutting rocks. So the new walls were built on 
top of the rocks in a broken manner. 

This mountain was always been the center of everything that happens around it. First, the Iberian settlement, then 
the tower was built, which eventually ended up being the castle of St. Vincent, the largest of any county or region, 
which also served as a place to watch, shelter in case of danger, the lookout tower gave the warning horn - honking, 
and people living in nearby houses ran towards the castle . 

 

It was part of an efficient network or system of defense: there was one every 15 km, and its terms were of about 45 
square kilometers or peripheral influence. Located in hills or ridges, smoke and fire could be seen by neighboring 
lookout castles, who quickly deduced what kind of danger it was. Like almost everyone else, they had as defence 
two or three blocks and towers built in the ancient villas, which were generally Domus or fortified houses where lived 
the lord mayor or keeper of the castle. 

       

Almost all roads lead there or went very close by and there is no doubt that they were largely the same ones that 
had been built by the Iberians. Two or three of these sections can stil be found. 

The central tower, called the tribute, may be the only vestige that remains standing at the time, although the 
approaches that have visitors, especially what the owner in 1947 did, the Marqués de Barbera, when he wanted to 
take the rock window frames and loopholes still there to vilasar. However they did not allow it. The tower, fifteen feet 
high and five wide. The wall thickness is about one meter. It should go through a hole or a window located on the 
first floor via a bridge or a balance scale a raisin. The basement was entered from a hole in the inside. Used to store 

supplies, and lastly as a defense if the site of the tower had been taken. On the first floor were placed around the 
lookouts who threw stones and boiling oil through the windows. They would go up from the inside, a few steps or 
stairs were constructed on the same wall or a rope ladder from the outside. On the first floor was were the masters 
lived, although it seems that they didn’t live there permanently. In this tower, of reduced size, were performed 
ceremonies and appointed of keepers of the homage and reverence of servants this is why it is called the honorary 
tower. Wether the lords lived there or not, there was always a family living there in charge of feeding and giving a 
bed to the lookouts. Between lords, servants and troops, there could live about twenty people. 

 

       In the course of time were made several renovations or extensions , the most important being that of Pere Joan 
Ferrer, as mentioned above, is thus built the fortress. Nothing luxurious, as it was a military man and he thought it 
more as a place of defense rather than leisure. Access was by the west: you can still see the holes of the hinges of 
the front door. The wall that surrounded the entire area was a fenced perimeter of about 160 meters and about 2 to 
3 meters heigh, which had to be added to height of the cliff, and a thickness of five feet two. In several places there 
were loopholes and blowgun or rifle holes, at the time firearms were used. It seems that there was a smaller wall 
one or two from the big one. The five towers were connected by passageway between walls or moat that was known 
by the name of " xamí de ronda", where there was a cave, which seems not to have been inhabited, although one of 
them was about five meters deep, two meters in diameter and one meter seventy high. These caves have generated 
a number of legends. On the walls and other strategic locations, were probably the battlements or lladroneres, 
through which the besieged threw on the attackers boiling water or oil and stones. The big tower, as was customary, 
had no communication with the other small towers and was isolated when the drawbridge was raised. All around, 
there was support walls, like streets, but it doesn’t seem like right beneath the walls there could have been 
housings. Maybe they were remains of ancient buildings of the Iberian arriving to the summit, because it is assumed 
that the Iberians also made use of the small plane, as found in the Iberian material foundations of the walls. 

In a flat, located in a lower level, between the cliffs and the walls, there was accommodation of troops or host, which 
must have been composed by ten or twelve men, many of them recruited by turn from the farmhouses. It was a few 
blocks and three tanks, as these rocky castles had to stock up on water from rain or bring it up from nearby sources. 
It was a very expensive, and even more in this case. Attached to the cliff, there were silos that were used to store 
grain, oil and wine. 
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The counts began to give or sell these towers and castles to his nobles and knights, almost all percent ounces of 
gold , with the requirement that they had them always ready in case for war, and ended up becoming sites of 
oppression. 

The erudite writer Heribert bout described as the remnants of the castle Burriac in 1878 : 

" The general appearance of the building indicates that the present ruins, at least for the most part, are not the 
original castle, being found in the walls pieces of works of military buildings erected in the XIII and XIV centuries as 
well as the architectural details from XVI. This is confirmed by having found more pieces of stone, tile and even 
regulate them , which prove that the uprising took advantage of existing walls remains of previous constructions . 
said castle was divided into two parts: the upper and central placed at the very top of the mountain, including the 
chapel, the armory, Chambers and other houses of the lord; the other lower placed a bit more down and surrounding 
the first, including silos, moats and service rooms. In this inferior department was the gateway that led to West. 
Several holes in the walls and doors, at the same height from the floor door with obvious signs of having been used 
for fasteners beams indicates that there was a door on level floor or ceiling, be it the upper floor terrace fitted 
battlements and  an inferior chamber probably accessed by a downwards ramp. Today this place is full of land to the 
height of the portal as a result of the decomposition of rocks by rain and other natural agents, but one of the places 
that respected by the land, they find loopholes (defense openings) at the shoulder height of a man. The chapel is 
clearly seen to have two different periods of construction. The arc divided into two halves, resulting from the work 
that precedes it is more modern. To the south is the lookout ( tower ) overlooking the sea side, the walls of which are 
1.25 meters wide. It is located in the edge ajoining  with the continuation of the walls now broken. The entrance is at 
the height of 12 feet, still believing that his time there would be a ramp or a ladder land raising ( as often 
accustomed ) to rise and serve to close inside. This circular tower is undoubtedly the most notable remainder of the 
ruins. " 

We classified Burriac as an irregular shaped castle accented. 

 

According to Francesc Carreras : 

Where now is the chapel today, there had been an Iberian sacred place, later romanized and finally Christianized. 

Existing walls where materials used were of tegula and ímbrex ( from the Latin . elements of outdoor coverage from 
the roman period ) . 

Castles and towers were raised with adobe walls, to finish quickly they used a wooden apparatus known for 
tapestry. 

Castle with wooden structures and piled stones before the XI century. 

Pavements of compressed land, remains of a fireplace ( IX - XIII centuries ) . 

The Church of San Vicente was from the X century catalan architecture. 

Cobetas composed of opus signinum, bricks fromed by roman parts, reforms in the XIV - XV century. 

The current chapel is a church with a single nave covered with a barrel vault, and finished by an apse, separated 
from the nave by a triumphal arch. 

Hypotheses summary: 

Roman military enclave. 

Possible Iberian shrine. 

Romanized. 

Christianized. ( Chapel of St. Vincent ). 

First castle of wood and adobe structures , XI century. 

Fortress of stone and lime, XII-XIII centuries. ( Base of the honorary tower, silos and adjacent area of the 
chapel ), rocky castle . 

Construction of additional defense of the term, the XII century. 

Last Burriac building, XV century ( 1473 ) . 

Castle of irregular land shape, lack of leveling, leaving the natural features of the mountain to happen. 

        

References: 

No. 5, large tank . 

No. 6, courtyard dominated by the tower, opened the door of the sovereign enclosure. 
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No. 7, possible cover, but ended up to be a rooftop overlooking the East. 

No. 8 stone window frame of the west with a superior floor, as in Catalan medieval palaces, the importance 
was put into the reception rooms and dining rooms, the other rooms being a  lack of comfort. 

No. 9, the chapel floor was tiled in the early days, later on the usage of the remains were recycled. 

No. 10, enmarletats roofs. 

No. 12, there was a robust old tank round without marlet and with better appearance. 

No. 13, the tower, without bridge or no ladder is totally inaccessible, is the best preserved part of the castle, 
in the walls there are loopholes ( defense holes), and without enmarletat crowning, vaulted ceiling done with 
mahon edge . 

Total lack of artistic details except the finding of varnished tiles, XIV- XV centuries, Pere Joan Ferrer brought them, 
but nothing can be said of the poorly preserved murals on the walls of the chapel, neither can anything about San 
sculpture, carved in wood, is due to a bad XVI - XVII century artist , which preserved the priest of Cabrera . 

 

  Ceramic of Burriac. 

 

 

 

Map of the castle Burriac by Emili Cabanyes:  

1. Room troops.  

2. Place of observation.  

3. Small yard.  

4. Stable.  

5. Tanks.  

6. Entrance and interior patio.  

7. Covered. Place of observation.  

8. Waiting room.  

9. Chapel.  

10. Dwelling place or sovereign.  

11. Sitges. Rooms. Warehouses.  

12. Cistern.  

13. Tribute/Honorary Tower.  

14. Place for the troops.  

15. Large open plain facing the sea. 
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M.D.03.02. Descripció de la edificació i el seu estat actual 
 Introducció 
El castell de Burriac es una edificació que arriba als nostres dies producte d’haver patit una sèrie de 
transformacions,enderrocs,i reformes constructives. Ens trobem davant una edificació de planta rectangular que es 
desemvolupa en tres nivells ben diferenciats, tots ells amb un terreny irregular. 
 
Actualment, el castell de Burriac el podem descriure com un castell en ruïnes, es deixa entreveure, però, la 
fortalessa que fou tot observant les muralles de tot el perímetre del castell, què, si més no, encara es troben 
d’empeus.  
Els murs de les estances del castell, les diferents sales que hi hagueren, no son més que ruïnes i trossos de murs 
conservats de petita alçada i rematats tots ells amb una petita llossa de formigó que protegeix així, el que queda 
d'enguany, a excepció de la capella i d'un mur del que fou la sala d'espera que encara conservan alçada i part de la 
volta de canó que existí. 
La millor part conservada del castell és, sens dubte, la torre de l'homenatge, encara aixecada e interiorment 
conservada segons l'arqueòleg de Cabrera de Mar, ja que no es possible l'entrada ni una bona visualització del seu 
interior. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripció general de la edificació 
 
 Accés: Al castell de Burriac s´hi pot accedir desde diversos punts de la geografia maresmenca, sent els dos més 
reconeguts els de Cabrera de Mar i el d'Argentona. Personalment sempre accedeixo a ell desde el terme municipal 
de Cabrera de Mar. 

1. Indicacions fins el castell desde el poble de Cabrera.  
 

Desde Cabrera s´hi pot arribar en trenta minuts caminant apróximadament,  aquests camins son pistes de sorra 
generalment d'uns quatre metres d'amplada per on passen els visitants del castell, vehícles de motor, bicicletes, 
etc. 
 

 
2. Camí (pista de sorra) que puja a dalt de Burriac. 

L'accés als vehícles motoritzats está limitat per cadenes col.locades en els trams establerts pels guardes forestals 
de la zona. 
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3. 4. Camí tallat al pas de vehicles NO autoritzats. 

 
 Les pistes están en bones condicions i existeixen indicacions verticals de les rutes a seguir. 
 

 
5. Indicacions fins al castell. 

 
 
Hi ha un últim tram on el camí, a causa dels agents meteorològics, está una mica malmés, amb molta pedra i 
formant corriols pel centre de la pista, dificultant, relativament, l'arribada. 
 
 
 

 
 

 
6. Ascendió fins el castell. 

 
 

 
7. Últim tram del camí abans de les escales que pujen a l’entrada del castell.. 

 
    
  
 
 



TFG ESTUDI HISTÒRIC I PROPOSTA DE REHABILITACIÓ I CONSULTES HISTÒRIQUES DEL CASTELL DEL BURRIAC                                                                                                                                    

Autor: Garcia Nafarrate, Daniel  20

Castell: - Entrada: S'arriba al castell mitjançant unes escales de pedra situades a la zona sud-oest. 
 

 
8. Inici de les escales fins al castell. 

 
Un cop pujades les escales, i després de recorrer uns pocs metres arribes a l'entrada. La porta d'entrada es d'acer 
amb un marc collat al mur del castell col.locada a les reformes de la decada dels noranta i fa 1,25m. d'amplada. 
 

 
9. Arribada a la porta d’entrada al recinte. 

 
    

 - Zona d'entrada: Quan entres a la construcció et trobes a mà esquerra l'àntic bastió nord , al front una esplanada 
de sorra i terra rocós que fa una petita pendent continuada cap a l'est.  
 

 
10. Entrada al castell, bastió nord. 

 
Aquesta zona d'entrada, a la part est,  conté una de les dues cisternes que tenía en funcionament el castell i que fa 
uns 20m² , per accedir-hi hi ha una porta (arqueta) situada al damunt de la cisterna.  
 

 
11. Cisterna zona d’entrada. 
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Des de l'entrada podem veure uns quants arbres i roques que s'enfilen fins a la zona del recinte sobirà. 
 
 

 
12. Zona d’arbres pel pas d’entrada. 

 

 
13. Escalada al cantó nord del recinte sobirà. 

 

 
 

A la part sud-oest d'aquesta zona trobem un espai on antigament es diu, que era, possiblement, un espai cobert i 
de vigía.  

 
14. Antic cobert, lloc de vigía. 

 
Just davant trobem una escala metàl.lica col.locada en les últimes reformes del segle XX que ens permet arribar a 
la part sobirana del castell i des d'ón s'accedeix a la torre de l´homenatge i a la part sud, aquesta escala està 
formada per 19 esglaons salvant una alçada de 3,47m. i situada sobre un fonament de formigó. 
 

 
15. Escala metàl.lica que condueix al recinte sobirà i a la Torre de l’homenatge. 
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Les vistes des d'aquí ens mostren els pobles d'Argentona i de Mataró. 
 

 
16. Vistes direcció est, Argentona. 

 

 
17. Vistes direcció sud-est, Mataró. 

 
 

- Bastió nord: Situat a la part nord del castell, al costat de la porta d'entrada. Aquesta part està actualment amb uns 
murets d'uns 30cm. d'alçada rematats am una llosa de formigó per tal que no es facin malbé (com tota la resta de 
murs, coronament que es va fer a les obres dels anys noranta) (foto nº 10). A la punta nord hi trobem part de la 
muralla amb espitlleres i una zona elevada on encara estan d'empeus uns pocs merlets. 
 

 
18. Bastiò nord. Límit nord del castell. 

 

 
19. Zona elevada del bastió nord amb merlets conservats. 
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-Recinte sobirà: Al recinte sobirà (nucli del nostre espai d'exposició), s'accedeix mitjançant una escala metàl.lica. Es 
el nivell més alt del castell on residía el senyor castlà i on estava l'antiga capella. 
 

 
20. Vista glòbal del recinte sobirà i de la torre de l’homenatge. 

 
 En front de l'escala hi trobem un espai que era ocupat per les tropes amb un terra plà de sorra i un mur perimetral 
que s'aixeca prop d'un metre d'alçada, al costat d'ell hi ha la porta d'entrada a l'escala que ens porta al nivell del 
bastió sud.  
 

 
21. Antiga zona ocupada per les tropes. 

En primer terme dels tres cossos del centre del recinte hi ha l'espai que era utilitzat com a sala d'espera i de 
reunions del senyor castlà, ara es troba derruit a excepció de la paret de llevant que resta d'empeus i que conserva 
gran part de la seva alçada i el seu finestral. Al seu costat, compartint mitjanera, trobem el que era la capella, 
aquesta, conserva part d'una volta de canó que serveix com a sostre i una part dels seus murs encara estan 
aixecats. El mur de llevant està foradat. Al seu costat nord, totalment desaparescut, trobariem l'habitació del senyor 
castlà, d'això queda només un muret perimetral rematat amb una llosa de formigó. El terra d'aquesta zona, com 
totes les altres, es de sorra i hi ha una falta d'anivellació en deixar subsistir els accidents naturals de la muntanya. 
Hi trobem diferenciats, tres nivells d'uns 20cm. de diferència entre les zones de la capella (costat interior est), la 
sala d'espera i l'habitació. 
La sala d'espera faria uns 44m², la capella uns 9,5m² en la part est, mentres que l'estància del senyor castlà seria 
d'uns 50m² (sempre parlo de la planta baixa, ja que tant la sala d'espera com l'habitació tenien un nivell superior). 
 
 

 
22. Zona del castlà (senyor del castell) i de la capella. 
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El mur de ponent dóna a un desnivell que va a parar al camí exterior per on s'entra al castell. A la zona oest del 
recinte, trobem una sèrie de murets aixecats que deixen entreveure varies mitjaneres que feien les vegades 
d'habitacions i de magatzems, aquestes, estan a un nivell inferior que les del senyor castlà. 
 

 
23. Antigues sitges i magatzems. 

 
Actualment hi ha quatre esglaons de fábrica contruïts sobre la pedra de la muntanya per poder baixar-hi. 
 

 
24. Esglaons que ajuden a baixar el desnivell. 

A un dels cantons es troba un espai on hi havia la cisterna que donava servei a la zona i que ara es el terra per on 
s'entra a la torre. Aquesta cisterna es de característiques semblants a l'altre. 
Pel que fa a la zona de la Torre de l'homenatge, es la part més reconeixible i millor conservada del castell, ja que 
manté gran part de la seva alçada i els seus murs están ben conservats. La Torre, es troba a la part mitja sud-oest 
del castell, la seva amplada exterior es de 5m. per uns 7,90m. d'alçada des del nivell de la part sobirana, si 
comptem l'alçada desde la part sud (bastió sud, recinte jussà) d'on neix la base de la torre fa uns 12,5m. d'alçada 
(als llibres d'història diuen que feia uns 15m.). 
 

 
25. Torre de l’homenatge vista desde el sud (part jussana). 
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Els murs de la torre fan en general uns 70cm. d'amplada i contenen nombroses espitlleres, la porta d'entrada a la 
torre està a la part nord-oest, en el seu punt central fa dos metres d'alçada, es de ferro i està situada a 1,44m. per 
sobre del nivell del terra de la cisterna. Aquesta alçada es puja mitjançant unes escales construïdes de fábrica amb 
unes baranes de ferro a cada costat, consta de 6 esglaons més un a dins de la torre.  
La porta està enmarcada amb uns murs de fábrica i un arc de descàrrega col.locat a sardinell, l'entrada a l'interior 
de la torre no ha estat possible, tot i que desde la porta es pot observar que el terra es un enreixat de ferro, que 
actualment no existeix cap escala apte per l'ús públic i que sota el enreixat hi ha un nivell inferior.  
 

     
                      26. Porta d’entrada a la torre.                                            27. Accés a la torre. 

 
Per sobre de la porta es pot observar el nivell per on anava la muralla original (foto nº 27). 
 
- Bastió sud: La part més al sud del castell es el tercer nivell diferenciat del mateix. S'accedeix mitjançant una 
escala de pedra que porta del nivell del recinte sobirà i del peu de la torre cap a la part jussana del castell. S'entra 
per una porta de pedra que conté un arc de descàrrega col.locat a sardinell. 
 
 

 
28. Porta d’accés al bastió sud, recinte jussà. 

 
L'escala te 20 esglaons i a la seva part final no esta protegida amb barana i n'hi ha un petit salt a terra per la manca 
d'esglaons.  

                             
                                         29. Escala actual.                                          30. Escala actual. 
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Aquesta zona del castell es una esplanada de sorra i males herbes, amb inclinacions propies del terreny que dona 
cara al mar. Es un mirador perfecte per poder comtemplar el maresme, fins i tot es veu alguns edificis de Barcelona. 
Un dels seus murs perimetrals es bastant baixet, d'uns 35cm. d'alçada mitja i n'hi ha un cap de baix important. 
L'espai que ocupa es de 155m² apróximadament. 
 
 
 
 

 
31. Gran explanada cara al mar, límit sud del castell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
32. Vistes direcció sud-oest, Cabrera de Mar i Vilassar de Mar. 

 

 
33. Zona ajardinada del bastió sud. 
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 M.D.04. Descripció del projecte 

  M.D.04.01. Catalogació del projecte 

L’edifici del castell de Burriac esta declarat monument i castell segons el Registre BICN Inmobles, amb códi 

R.I. – 51 – 0005215 – 00000, amb data de publicació de la declaració 22-04-1949 i data de declaració del 08-11-
1988. 

Segons la llei 9/1993, del 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català el edifici del Castell de Burriac disposa de 
la catalogació de  Bé Cultural d’Interès Nacional, amb data de publicació de la disposició al BOE el 05-05-1949.  

 

  M.D.04.02. Descripció de la intervenció 

L'estat actual de l'accès, i de les restes del castell de Burriac fa que sigui totalment desaconsellable, des del punt de 
vista científic i arquitectònic, el plantejament de reconstrucció total de les seves estructures, degut al seu estat de 
conservació, i a la manca de referents documentals, que permetin, conèixer totalment les formes originals a què 
corresponen els vestigis conservats. 
Amb tot, l'estat de les estructures, i la informació històrica que podem recollir-ne, permeten de plantejar una 
proposta, culturalment més rica i suggerent, que depassi els aspectes estrictament conservacionistes, o de simple 
consolidació estructural, i faciliti la lectura i la comprensió del monument, optimizant els seus recursos i possibilitats 
arquitectòniques. 
Aquesta proposta es pot dividir en: 

Actuacions exteriors 

Act. 1. Adeqüació de l’últim tram del camí 

Es pretén millorar l'accés de l'ultim tram del camí mitjançant la reparació del sòl, actualment malmés per la caiguda 
de l'aigua que s'emporta la terra i deixa al descobert el terra rocós dificultant en seu pas. L'adeqüació d'aquest 
accés és totalment indispensable per l'execució de les obres en unes condicions econòniques òptimes, que en cas 
de no fer-se'n es veurien sensiblement incrementades, pel cost de transport, en el que caldria pensar en un 
transport aeri dels materials (foto nº 7). 
 

 

Actuacions interiors 

Act. 2. Neteja general de la zona del Castell 

Neteja general i desembardissament de tot el recinte monumental per tal de permetre una millor visualització i 
accés dins la zona del castell (fotos nº 10 i 33). 
 

Act. 3. Torre de l’homenatge 

Es proposa utilizar l’espai de la torre com el principal mirador del recinte. Les actuacions que es duen a terme 
presenten la torre com un nou espai pel visitant, i que aquest en pugui fer-ne un ús, ja que en la actualitat no 
existeix la possibilitat d’accedir-ne dins per la manca d’estructura.  

Nivell terra: Actualment nivell es desús que serveix com magatzem de coses varies. Nivell que destinem a la 
col.locació d’un dipósit de recollida d’aigües sanitàries. 

Nivell bany: Destinem aquest nivell a la construcció d’un bany: es fa un nou forjat, les divisions interiors son de 
cartró-guix (pladur), es col.loca les instal.lacions indispensables pel seu funcionament: lavabo, váter i armari de 
neteja. 

Nivell entrada: Treiem el terra metàl.lic existent i fem un nou forjat, es substitueix la porta de ferro (foto nº 26) per 
una porta de fusta més adient i semblant a la original del temps. 

Nivell terrat: En la actualitat aquest es un nivell inaccesible. Es construeix un forjat i s’aixequen els merlets de la 
muralla de la torre que antigament sembla que existien.  

Forat d’escala: Es fa una escala que envolta la torre, els esglaons van ancorats a la paret i pujen en forma d’escala 
de cargol d’un nivell a l’altre, l’escala de gat existent va a parar al nivel del dipòsit i s’eliminen algunes pates.  Al 
terrat s´hi col.loca un edicle de vidre per tapar el forat d’escala. 

La torre constará de la il.luminació adient pel seu tipus de construcció. 
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Act. 4. Capella i sala d’exposició 

 Capella 

L’espai de l’antiga capella, així com el de les sales contigües està en un nivell de ruïna molt alt. Només resta 
d’empeus part de la paret que dona a llevant i de la resta d’estructura es deixa entreveure els marges de les parets 
que estan aixecats un 40cms. d’alçada coronades amb la llosseta de 10cm. de formigó per conservar –les. El terra 
d’aquest espai es de sorra i de pedra irregular (fotos nº 20 i 22). 

Es fa una intervenció completa de l’espai: s’anivella i es fa un terra nou, s’aixequen les parets estructurals i es 
desemvolupa la coberta amb volta de canó existent. El forat de la paret de llevant es conserva i s´hi col.loca una 
finestra a la seva medida. 

 

34. Forat a la paret de llevant. Zona capella. 

 Sala d’exposició 

La intervenció en aquest espai també es total, en aquest cas no hi queda absolutament res, només els murs que 
limiten a ponent i que resten 1,25m. d’alçada per sobre del terra existent. Es deixen dos finestres per poder 
conservar les vistes al nord i nord-est del castell. Es fa una coberta amb bigues de fusta plana no transitable. 

Les dos estances anirán amb tancaments de ferro i vidre en les finestres i de portes de fusta exteriors per les seves 
entrades.  

Aquests dos espais son la zona d’exposició del recinte que contindran informació, fotografies i restes arqueològics 
del castell i del seu entorn i que donen un valor cultural e històric a la visita de Burriac. 

Act. 5. Recinte jussà 

La part sud del castell. En aquesta zona existeix una part de la muralla perimetral que fa 35cms. d’alçada que fa 
perillossa i no segura la seva existencia i accés públic. Es fa un recrescut del mur fins als 75cms. 

A la part d’escala, s´hi afegeixen dos esglaons més al seu tram final, ja que existeix un d’alt abaix de 60cms. e 
imposibilita, amb un pas normal, l’accés a nivell. Tanmateix, en el límit del descans existent entre el dos trams 
d’escala no hi ha cap limitació a la caiguda desde l’escala fins a terra, aquí i a l’altre banda del tram hi col.loquem 
baranes.  

    M.D.04.03. Quadre de superficies 

Superficies estat actual 

 

Superficies estat reformat 
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 M.D.04.04. Fitxa resum 

Resum de característiques económiques del projecte 
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 M.C. Memoria constructiva 

 M.C.01. Diagnòsis de les actuacions 

Actuació núm. 1: Adeqüació de l’últim tram del camí 

Els problemas que trobem en aquest punt son d’aspecte funcional, es a dir, el camí es troba en pitjor estat de 
conservació que la resta de trams degut al desgast meteorològic que pateix i a les característiques d’aquest tram, 
que es mes estret i amb una pendent més forta que els anteriors, i això, fa que no estigui en les millors condicions 
per poder accedir-hi amb comoditat (foto nº 7). 

Actuació núm. 2: Neteja general de la zona del Castell 

Aquesta intervenció es feina de recollida, neteja i arrenjament de males herbes que dificulten  e invaeixen espais 
del recinte. 

Actuació núm. 3: Torre de l’homenatge 

Els danys i patologies que trobem en la zona de la torre estan considerats pel desgast del temps, presenten 
diverses deficiencies constructives i funcionals així com de seguretat i accessibilitat. Entre les patologies que 
afecten a la construcció val la pena destacar l’erosió general de les fabriques, la seva pèrdua de volum i forma, la 
degradació y pèrdua de morter en les juntes. 

Actuació núm. 4: Capella i sala d’exposició 

Degut a la pràcticament inexistencia d’aquests mòduls la intervenció en l’aspecte de rehabilitar es poc. Si que en la 
poca estructura que encara s’aguanta trobem les mateixes deficiencies constructives que en la torre, pèrdua de 
volum i juntes de morter fetes malbé. 

Actuació núm. 5: Recinte jussà 

Igual que en les diagnòsis de les actuacions anteriors, el problema principal que trobem son les deficiencies i danys 
produïts per l’erosió, pel pas del temps. 

El castell presenta unes patologies clares en els seus sistemas constructius, en els murs de mamposteria: 

Patología a).  Pèrdua de material a les cares exteriors degut a l’esgotament de la fábrica per compressió. En 
molts casos es tracta de pèrdua per mutilació.  
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Solució: Consolidació dels murs mitjançant la col.locació d’argamassa en les zones mes afectades i 
posterior rejuntat amb morter. 

Patología b).  Esquerdes produïdes per desnivellament en la base dels murs per la pèrdua de morter en les juntes 
per meteorització (foto nº 18). assentaments diferencials. 

Solució: Col.locació de peces on falten i rejuntat de morter on calgui. 

Patología c).  Arenització dels murs (foto 18).  

Solució: Neteja del material mitjançant aigua en forma de pluja i reintegració col.locant peces 
semblants a les originals enganxades amb morter.  

 

M.C.02. Actuacions a controlar 

Es deurà tenir especial atenció en el castell de Burriac. L’obra deurà ser atesa amb molta cura i amb procediments 
particulars en la seva execució adients a la seva construcció. El castell es qüestió forma part dels béns inmobles 
integrats en el Patrimoni Històric Espanyol i està considerat com “monument i castell” formant part del que es 
denomina un “Bé Cultural d’Interès Nacional” BCI o BCIN. 

 

M.C.03. Enderrocs-Gestió de residus 

En l’àmbit del present projecte, no contemplem cap tipus d’enderroc, per tant, els residus ocasionats seran els 
propis generats per l’obra.  

El Pla de Gestió de Residus es redactarà d’acord amb la normativa actual, tant de la Generalitat de Catalunya com 
del Municipi corresponent. Es procedirà a la minimització, identificació, cuantifització i possibilitats de valorització 
dels residus i es determinarà l’escenari final de la seva gestió d’acord amb l’Ajuntament. 

La Gestió de Residus es durà a terme d’acord amb el Decret 89/2010, de 6 d’agost pel que s’estableix que: 

- En el projecte tècnic s’adjuntarà i s’evaluarà el volum i les caracteristiques dels residus que 
s’originaran i s’especificarà l’instal.lació o instal.lacions de reciclatge i disposició dels 
residus on seran gestionats. 

- L’abocador més proper a l’obra es el següent:  

Titular: The Green Lead, S.L. 
 C/ Jaume Balmes, 1, Cabrils 
 08348 (Barcelona) 
El projecte preveu que els exedents de terra produïts per la excavació puguin ser reutilitzats per altres partides de 
l’obra. 
 

M.C.04. Acondicionament del terreny 

Al tractarse de una rehabilitació, el projecte no contempla que l’edifici s’adapti al terreny, ja que aquest, esta 
assentat i construit al solar. 

L’acondicionament del terreny, majoritariament,  es produirà a dins del solar, i s’indicaran les fases i els 
procediments derivats de la construcció a realitzar.  

Degut a la poca quantitat de terra extreta es podrà fer acopi d’ella per posteriorment reutilitzarla. 

 

M.C.05. Cimentació i sistemas de contenció 

La cimentació d’obra nova que es farà te lloc en l’actuació número tres i número cuatre, la intervenció realitzada a la 
Torre: a la cota +388.30, nivell terra, col.locarem una capa de 15 centimetres de graves sobre un terra previament 
sanejat, anivellat i compactat (P.N.95%), sobre aquesta capa posem un film de polietilé i una capa de 20 cms. de 
formigó armat HA-25, armat amb dos malles de #1Ø8 c/20 i li donem un acabat fratassat a la capa de formigó.  

A l’actuació número cuatre, zona d’exposició, el terra col.locat serà de les mateixes característiques canviant els 
20cms. de la capa de formigó i les dues malles de ferrallat per una capa de 15cms. mes una malla de ferro, també 
de #1Ø8 c/20. El nivell d’aquestes estances esta a diferent cota, es pica pedra, es treu i s’afegeix terra a on calgui 
per tal de deixar tot al mateix nivell i es realitza el mateix procediment d’execució que en la actuació de la torre. 
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M.C.06. Estructura 

M.C.06.01. Antecedents 

L’estructura del castell es fruit de diverses remodelacions i ampliacions i basicament constitueix una sèrie de murs 
de mampostería on l’edifici mes consolidat es la torre de l’homenatge, part de la muralla que limita el solar i part 
dels murs que enguany formaven les edificacions existents també resten d’empeus. 

 

M.C.06.02. Descripció de la solució escollida 

Per una qüestió de modificar el menys possible els edificis existents, en les diferents actuacions que assolim durant 
l’obra hem optat per: 

Act. 3. Forjat de bigues metàl.liques amb acabat de fusta al nivell d’entrada, forjat de bigues metàl.liques 
mes plafons de fusta i acabat ceràmic als nivells del bany i terrat. Els forjats de l’entrada i del terrat tenen al 
centre, un terra de vidre de Ø140cms. que permet la visualització des del terrat fins el nivell del bany, on hi 
ha una pica de pedra. En aquesta actuació també aixequem sis merlets de pedra a dalt de la torre. 

 Act. 5. Recrescut de mur en la zona sud del castell i col.locació de dos esglaons de pedra in situ. 

 

M.C.06.03. Procés constructiu 

El procés constructiu per realitzar els treballs d’estructura es el següent: 

Act. 3. Per realizar els forjats de bigues metàl.liques recolçem aquestes en un llit de formigó contra el mur 
de mampostería realitzant un dau de en la seva secció i omplint el forat amb morter per consolidar 
l’estructura. Posteriorment col.loquem a sobre els plafons de fusta estructural agafats amb cargols 
autoperforants a les bigues i a l’encontre amb la paret hi col.loquem cada metre i mig unes L que faran de 
suport. En el cas dels nivells de bany i de terrat, a sobre dels plafons vertim una capa de 5cms. de morter 
per agafar bé lel paviment ceràmic d’acabat. Aquest paviment anirà disposat dos a dos. El vidre central dels 
forjats anirà col.locat sobre una Z d’hacer de 10mm d’espessor i aquesta  anirà soldada a una estructural 
tubular perimetral a la torre i al vidre, aquesta estructura tindrà tres braços (riostres). (Veure càlculs a 
M.C.06.04.08. Exemples de càlcul) i detalls (PR-05, PR-06 i PR-07). L’aixecament dels merlets el realitzem 

mitjançant l’ancoratge de 4Ø12 a cada merlet amb el mur existent i aixecant 60cms. d’alçada cada un dels 
sis merlets que configuraran la coronació de la torre. 

Act. 5. Per fer el recrescut del mur de la zona sud del castell primer piquem i eliminem la corretja de formigó 
existent, després ancorem uns connectors dins del mur, 1Ø12 c/50cm. al tresbolillo per tota la superficie del 
mur. A continuació aixequem el mur fins al 65cms. d’alçada rejuntant-lo amb morter de calç (tota la pedra 
necessària a l’obra l’extraurem de la cantera que hi ha a Cabrera de Mar, Cantera Botell (foto núm. 35). 

Finalment fem una coronació del mur amb una corretja de formigó armat tal com estaba abans (veure 
plànol PR-17). 

 

35. Cantera Botell, Cabrera de Mar. 

 M.C.06.04. Bases de càlcul 

M.C.06.04.01. Normativa aplicable 

La normativa aplicable al projecte d’estructures de rehabilitació del Castell de Burriac es la següent: 

CTE DB SE 1 Resistencia y estabilitat. 

CTE DB SE 2 Aptitut al servei. 
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CTE DB SE AE Accions en l’edificació. 

CTE DB SE C Cimentacions. 

CTE DB SE Acer. 

RD 314/2006 Códi Tècnic de l’Edificació BOE 28/03/2006. 

RD 997/2002, de 27 de septembre (BOE: 11/10/02). 

EHE-08 Instrucció del Formigó Estructural RD 1247/2008, de 18 de juliol, del Ministeri de la Presidencia. 
BOE 22.08.2008. 

 

M.C.06.04.02. Accions sobre l’edificació 

Les bases del projecte s’estableixen segons les normatives exposades en l’apartat anterior de la present memoria. 

L’estructura será proyectada de tal forma que el seu desgast no afecti a la seva durabilitat i funcionalitat tenint en 
compte un adequat nivell de manteniment. 

 

M.C.06.04.03. Accions permanents 

Es consideren accions permanents les càrregues degudes al pes propi dels elements resistents, tancaments, 
elements separadors…., accions del pretensat i les càrregues degudes al terreny. 

 

M.C.06.04.04. Pes propi 

Per a la determinació del pes propi i les càrregues permanents degudes als materials i sistemas constructius 
utilitzats, s’han tingut en compte els valors que figuren a les taules C.1, C.2, C.3, C.4, C.5 i C.6 de l’annexe C de la 
norma CTE DB SE-AE. 

El valor caracteristic del pes propi dels elements constructius, es determina, en general, com el seu valor mig 
obtingut a partir de les dimensions nominals i dels pesos especifics mitjos. 

 

M.C.06.04.05. Accions sobre el terreny 

Les accions derivades de les pressions del terreny, tant les procedents del seu pes com d’altres accions que actuen 
sobre ell, o les accions degudes als seus desplaçaments i deformacions, s’evaluen i tracten segons estableix el  
DB-SE-C. 

 

M.C.06.04.06. Accions variables. 

Son accions que la seva variació en el temps no es monótona ni es pot despreciar respecte el valor mig. Es 
consideren dins d’aquesta categoría les sobrecàrregues d’ús, les accions sobre baranes i elements divisoris, les 
accions del vent, les accions térmiques i l’acció que produeix l’acumulació de neu sobre els elements de càlcul. 

 

M.C.06.04.07. Sobrecàrrega d’ús. 

La sobrecàrrega d’ús es el pes de tot el que pot gravitar sobre l’edifici per raó del seu ús. 

Les sobrecàrregues distribuides uniformement que es consideren per els seus elements estructurals considerats en 
el present projecte es basan en els valors caracteristics facilitats per la Taula 1.1 extreta de la norma CTE DB SE-
AE i utilitzada en funció del ús de la planta. 

 

Les càrregues de vent no les tindrem en compte en aquest cas, es tracta d’un vòlum cilindric i l’afectació es 
reduïda.  
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Taula 1.1. Valors caracteristics de les sobrecàrregues d’ús segons CTE SE-AE 

 

 

M.C.06.04.08. Exemple de càlcul. 

Com a exemple de càlcul del nostre projecte a continuació desemvolupem els càlculs necessaris per fer l’estructura 
dels forjats de les actuacions: 

  

 

Forjat del nivell bany de la Torre: 

Estat de càrregues: 

 Pes propi=   20Kg/m² 

 Càrregues Permanents= 200Kg/m² 

 Sobrecàrrega d’ús=  500Kg/m² 

 Total=    720Kg/m² 

 

 

 

Comprovacions: 

1) Flexió → M 

2) Tallant → T 

3) Deformació → Fletas 

 

1) M = q· l² / 8 = 0,50· 3,6² / 8 = 0,81mT → Wx = M* / δadm = 0,81· 1,5· 10⁵ / 2750 = 44,18cm³ → IPE-120 

2) T = q· l / 2 =  0,50· 3,6 / 2 = 0,90T → Aa = T* / δadm = 0,90· 1,5· 10³ / 1587 = 0,85cm²  → IPE-80 

3) F = L / 300 = 360 / 300 = 1,20cm → 2cm = L / 375 

Ix = (5 / 384)· (q· l⁴ / E· F) = 5· 5· 360⁴ / 384· 2100000· 2 = 260,36cm⁴ → IPE-120 
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Forjat de l’entrada de la Torre: 

Estat de càrregues: 

 Pes propi=   20Kg/m² 

 Càrregues Permanents= 80Kg/m² 

 Sobrecàrrega d’ús=  500Kg/m² 

 Total=    600Kg/m² 

 

 

 

Comprovacions: 

4) Flexió → M 

5) Tallant → T 

6) Deformació → Fletas 

 

4) M = q· l² / 8 = 0,42· 3,6² / 8 = 0,68mT → Wx = M* / δadm = 0,68· 1,5· 10⁵ / 2750 = 37,11cm³ → IPE-120 

5) T = q· l / 2 =  0,42· 3,6 / 2 = 0,76T → Aa = T* / δadm = 0,76· 1,5· 10³ / 1587 = 0,72cm²  → IPE-80 

6) F = L / 300 = 360 / 300 = 1,20cm → 2cm = L / 375 

Ix = (5 / 384)· (q· l⁴ / E· F) = 5· 4,2· 360⁴ / 384· 2100000· 2 = 218,70cm⁴ → IPE-120 

 

Forjat del terrat de la Torre: 

Estat de càrregues: 

 Pes propi=   20Kg/m² 

 Càrregues Permanents= 200Kg/m² 

 Sobrecàrrega d’ús=  500Kg/m² 

 Sobrecàrrega de neu=  50Kg/m² 

 Total=    770Kg/m² 

 

 

Comprovacions: 

7) Flexió → M 

8) Tallant → T 

9) Deformació → Fletas 

 

7) M = q· l² / 8 = 0,54· 3,6² / 8 = 0,87mT → Wx = M* / δadm = 0,87· 1,5· 10⁵ / 2750 = 47,45cm³ → IPE-120 

8) T = q· l / 2 =  0,54· 3,6 / 2 = 0,97T → Aa = T* / δadm = 0,97· 1,5· 10³ / 1587 = 0,92cm²  → IPE-80 

9) F = L / 300 = 360 / 300 = 1,20cm → 2cm = L / 375 

Ix = (5 / 384)· (q· l⁴ / E· F) = 5· 5,4· 360⁴ / 384· 2100000· 2 = 281,19cm⁴ → IPE-120 
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Càlcul d’estructura metàl.lica especial pels forjats d’entrada i terrat de la Torre: 

Càlculs realitzats amb el programa Robot: 

Desplaçaments: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultats: 
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Solicitació: 
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M.C.07. Tancaments primaris 

M.C.07.01. Cobertas 

Actualment no n’hi ha cap coberta al recinte.  

A la zona d’exposició, fem una continuació de la coberta de la zona de la capella. Aquesta coberta esta acabada 
amb volta de canó. La volta la continuem mitjançant la col.locació d’un cíndri, aquest anirá apuntalat fins a terra. A 
sobre del cíndri, agafat amb morter de calç (Mapei, HDM-Restauro o similar), anirán disposades tres capes de 
peces ceràmiques de 20x10cm.en direccions canviants 45º una de l’altre (veure plànol PR-12), a sobre col.loquem 
una malla de fibra de vidre (Mapei, Mapegrid 220 o similar) i finalment posem les peces ceràmiques d’acabat de 
20x10cm disposades dos a dos sobre la volta de canó. 

La coberta de la sala d’exposició la realitzem plana no transitable, amb unes pendents del 2% cap a sud-est per 
dirigir l’aigua a través d’un canaló de pedra local que desemboca directament a la zona ajardinada. La coberta será 
de bigues de fusta que anirán embegudes 15cm. a les parets de mampostería a sobre d’un llit de formigó de 5cm. i 
posteriorment ompliment amb morter. Sobre les bigues de fusta hi va un sostre de bobedilla ceràmica, a continuació 
omplim un espesor de 7cm. de sorres (cascotes), damunt hi posem una capa de morter regularitzador de pendents, 
co.loquem la lámina d’impermeabilització i asobre l’acabat ceràmic.  

 

M.C.07.02. Façanes 

Les façanes que tenim als nostres edificis, tant en la torre com en la zona d’exposició, son els murs de 
mampostería de 50cm. de gruix que existien enguany. Els murs no nous on faci falta, anirán consolidats i rejuntats 
amb morter de calç. 

 

M.C.08. Divisions i elements interiors primaris 

Les uniques divisions interiors que existeixen en el projecte es troben al bany de la torre. Aquestes parets son de 

“Pladur” plaques de cartró-guix. 

La placa de pladur model WA y perfil BA es una placa que, gràcies al seu tractament hidròfug a la seva ànima, 

disminueix molt considerablement la seva absorció per immersió d’aigua, reforçant per tant la resistencia a l’acció 

directa de l’aigua en els diferents sistemas de Pladur. 

 Característiques Tècniques de la Placa Pladur WA BA: 

Reacció al foc: A2 s1 d0 (C1). 

Pes mig apròximat: 9,4 kg/m2 (espesor 13 mm.) y 11,6 kg/m2 (espesor 15 mm.). 

Resistencia térmica: 0,05 m2K/W (espesor 13 mm.) y 0,06 m2K/W (espesor 15 mm.). 

Permeabilitat al vapor d’aigua: 10. 

Tipus de placa segons UNE EN 520: H1. 

Absorció total d’agiua: < 5%. 

M.C.09. Acabats exteriors 

Els acabats exteriors que considerem en el projecte son els anomenats terres premsats. Aquests acabats van 
col.locats a les cobertes de la zona d’exposició i al terrat de la Torre de l’homenatge. 

 

36. Acabat exterior ceràmic. 

Aquests acabats exteriors van agafats amb morter de cal tipus Mapei, HDM-Restauro o similar. 

 



TFG ESTUDI HISTÒRIC I PROPOSTA DE REHABILITACIÓ I CONSULTES HISTÒRIQUES DEL CASTELL DEL BURRIAC                                                                                                                                    

Autor: Garcia Nafarrate, Daniel  43

L’acabat que considerem per l’últim tram del camí de sorra que arriba fins el castell es un terra que anomenem de 
RCD, el seu procés de construcción es el següent: es col.loca una capa de 10cm. de residus procedents de la 
construcció i la demolició compactada. Aquest terra anirá amb una pendent del 2% en direcció a la vessant sud que 
permeti la caiguda directa de l'aigua muntanya avall sense que el camí pateixi el desterrament que te en l'actualitat, 
i que permeti l'accés amb carretons motoritzats per als seus serveis. 
Per aquesta base del camí es tenen en compte les directrius de l’Unió Europea en la seva política de gestió i 
aprofitament dels  RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ (RCD). 
Procedents de les demolicions o construccions dels edificis, s’utilitzen els residus de mahons, taulells i altres 
materials ceràmics, (classificats  en el Catàleg Europeu de Residus amb el número 17.01).   
En l’actualitat existeixen empreses que realitzen una recollida selectiva d’aquests residus. Els residus provinents de 
les demolicions, son filtrats per a eliminar la fracció que presenta tamanys compressos entre 0-45 mm. La fracció de 
residus que presenta tamanys de partícula superior als 45 mm. es pasa per una desbroçadora.  El material resultant 
de la trituració s’envía a separador magnètic amb objecte d’eliminar els materials fèrrics abans de ser filtrats en 
fraccions compresses entre 0-45 mm i un altre de mes de 45 mm. 
 
Els materials que usem per a la col.locació dels terras del camí, son la compressa en la primera fracció. 
Aquests materials, degudament compactats i amb un lleuger color vermellós, formen un tipus de sòl amb unes 
propietats extraordinàries en quan que son porosos per l’absorció de l’aigua procedent de la pluja i ofereixen un 
terra d’aspecte rugós que aguanta perfectament l’ús continuat del pas de les persones. 
Per a realitzar el treball de col.locació d’aquest material, es realitza una rassa de 10cm. de profunditat, treient la 
pols i deixant la pedra i la grava existent al descobert. Es col.loca el RCD amb el grau d’humitat adequat i es 
compacta amb un corró de 50Kg. de pes. Això ens garantitza el seu estat de compactació requerit.  
 

M.C.10. Acabats interiors 

Per tots els materials i sistemas es requerirà tenir un marcat CE i s’aplicarà el plec de condicions tècniques de 
l’edificació del ITEC o en aquells casos especifics de cada marca comercial. 

M.C.10.01. Paraments verticals 

Totes les parets del projecte son a obra vista, es a dir, que les parets de mamposteria son l’inici i final dels acabats 
de les parets a excepció d’un tractament d’impermeabilització que es fa a la cisterna de la zona de la torre, aquest 
tractament te les caracteristiques següents: 

- Tractament i preparació del suport 

Freqüentment la fugida líquida es deguda a l’aparició d’esquerdes al suport. Es deuran reparar aquestes 
esquerdes. Es important considerar que si el problema d’impermeabilitat del dipòsit es per defecte constructiu es 
necessari una intervenció especifica supervisada per un tècnic competent. 

En el cas que hi hagin floridures a la superficie serà necessari una solució biocida i fungida per la seva eliminació i 
per evitar la seva reaparició. 

   

La eliminació de greixos i/o olis es pot fer mitjançant una neteja química amb detergent alcalí OH. 

Per reparar els defectes de nivellació dels soports es pot utilitzar una capa de morter. 

- Imprimació del suport 

La imprimació del suport ens aporta dos beneficis: el segellat d’un suport porós per evitar que l’aire d’aquest es 
transfereixi a la superficie i en conseqüència, eviti la formació d’ampolles en el revestiment i la millota de la seva 
adherencia al suport. L’ús d’una imprimació o un altre vindrà condicionada principalment per la naturalesa del 
suport. 

La imprimació (Mempur, o similar) es un potenciador d’adherència epoxi, base d’aigua de dos components indicat 
per superficies de formigó, morter, ceràmica amb certa porositat o superficies amb cert grau d’humitat. Aplicar 
mitjançant corró, barrejant previament els dos components fins a conseguir una total homogeneització i afegint 
entre un 10% i 30% d’aigua. El consum de la imprimació es entre 100 i 300 gr/m2 depenent de la porositat del 
suport. 

- Aplicació del revestiment impermeabilitzant sanitari en dipòsits (Epopint o similar) 

Epopint sanitari es una pintura epoxi de dos components 100% sòlids amb registre sanitari, per al pintat de dipòsits 
d’aigua potable (en aquest cas l’aigua no es potable), aigües residuals i productes alimentaris en general. Un cop 
preparada la superficie, es barrejan els dos components preferiblement amb un agitador mecànic. El temps útil per 
la barreja esta al voltant de 30 minuts, encara que disminueix quan mes gran sigui la quantitat barrejada i mes alta 
sigui la temperatura ambient. 

L’aplicació s´ha de realitzar a una o dos mans mitjançant corró i distribuint per tota la superficie i evitant que quedi 
aire oclòs que pogués posteriorment formar poros fins a aconsegui entre 0,3l/m2.  
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M.C.10.02. Sostres 

Com ja he pogut comentar en l’apartat d’estructures, tindrem un únic tipus d’acabats interiors per sostres en la 
Torre. Els forjats en cap cas disposaran de cel ras, deixant d’aquesta manera les bigues metàl.liques, els plafons de 
fusta i el vidre circular central a la vista.  

El sostre del recinte d’exposició: en la capella el sostre es una volta de canó conformada per tres capes de peces 
de gres ceràmic de 20x10cms rejuntades amb morter de calç, hi van vistes (PR-12). 

El sostre de la sala esta format per bigues de fusta tipus rollizo i una bobedilla ceràmica. 

 

M.C.10.03. Paviments 

Els paviments interiors son els ja esmentats en l’apartat d’estructura i de cimentació. 

A excepció a considerar es el paviment de vidre existent a la torre que fa una funció de mirador intern que va des 
de el bany fins el terrat. Aquest vidre dona una visibilitat magnifica de tota la vertical de la torre veient com a punt 
final la pica de pedra col.locada al lavabo sobre un paviment ceràmic. El vidre laminat va col.locat en tres capes 
separades per una làmina PVB (Poli Vinil Butiral), aquesta, aporta una major seguretat i protecció. Es suporta sobre 
una Z d’hacer de 10mm. d’espessor que va soldada directament a l’estructura tubular perimetral del forjat. 

 

M.C.11. Tancaments secundaris 

Per tots els materials i sistemes es requerirà tenir un marcat CE i s’aplicarà el plec de condicions tècniques de 
l’edificació del ITEC o en aquells casos especifics de cada marca comercial. 

M.C.11.01. Portes 

El projecte contempla la possibilitat de cambiar la porta d’entrada a la torre, que en la actualitat es de ferro, per una 
de fusta “antiga” que recordi d’alguna manera la que hi habia en origen.  

En els accesos de les sales d’exposició també hi van dues portes de fusta, aquestes son dobles i la seva obertura 
es cap a l’exterior de l’estança. 

 

M.C.11.02. Finestres 

A la torre, deixem els forats existents sense tapar, existencia de nombroses espitlleres. 

Al nou espai d’exposició es deixen dues finestres a la sala, i un vidre fet a mida a l’antiga capella, aprofitant el forat 
existent a la paret de llevant, que donen un ús de mirador desde el interior dels edificis. 

Les finestres de la sala son oscil.lovatents i s’obriran ocasionalment (per rentar) cap endins, la finestra de la sala de 
la capella serà un vidre fixe donat la seva forma peculiar. El seu rentat es farà amb un braç allargador desde el 
nivell d’abaix i mitjançant escala. 

 

M.C.12. Divisions i elements secundaris 

La porta d’accés al váter sera de fusta de color marró fusta. 

Les baranes col.locades al projecte son de vidre laminar de seguretat de llunes incolores 10+10mm. 

La pica del lavabo es de pedra i esta situada al mig del nivell del bany per fer-la visible a través del sostre de vidre 
transparent (foto núm. 37). 

 

37. Pica de lavabo de pedra. 
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El tipus de sanitari que tenim es un váter Sanitrit: 

L’aparell SANITRIT es un triturador-bombejador disenyat per evacuar les aigües utilitzades procedents d’un inodor 
de sortida horitzontal. 

Permet crear un inodor  facilment en els espais anteriorment desaprofitats o sense evacuació natural. 
Silenciós. 
Substitueix facilment les versions anteriors. 

 
El mòdel SANITRIT permet evacuar les aigües d’un inodor amb un tub  de 32 mm de diámetre gràcies a un sistema 
de trituració que transforma els sòlids en líquids. Així realitzar reformes resulta econòmic, reemplaçar-ho els tubs de 
110mm. 
També s’obren noves possibilitats de reformes, donat que l’apararell disposa d’un sistema de bombeig que pot 
evacuar les aigües més lluny a més alçada. 
Pensar que no es pot aprofitar l’espai sota l’escala perque el baixant del recinte está massa lluny es ara incorrecte 
ja que el triturador SANITRIT pot pujar les aigües fins a 5 metres d’alçada o 100 metres de distància. 
Millorar el confort es ara una cosa senzilla donat que la instal.lació d’un aparell SANITRIT només necesita una 
escomesa d’electricitat i una pressa d’aigua per al váter (foto núm. 38). 

 

38. Dipòsit Sanitrit sanitari 

 

M.C.13. Instal.lacions 

M.C.13.01. Instal.lacions de sanejament, clavegueram i drenatge 

Generalitats: L’objectiu del present projecte, es l’instal.lació d’aigües fredes sanitàries (AFS). 

Recollida d’aigües mitjançant dos focus diferents: 

 La coberta de la torre. 

 La coberta de la cisterna. 

Canalització de l’aigua desde la cisterna fins el bany.  

Evacuació de l’aigua del bany fins el dipòsit de recollida d’aigües fecals. 

Evacuació d’aigües pluvials de la coberta de la zona d’exposició. 

Relació de les Instruccions Tècniques que li son d’aplicació a l’instal.lació: 

 CTE. SECCIÓ HS 4. Subministrament d’aigua. 

 SECCIÓ HS 5. Evacuació d’aigües. 

Disseny de l’instal·lació: 

L’instal.lació del subministrament d’aigua que es disposa en el castell es exclusivament per a l’ús dels banys, 
rentamans (caudal mínim d’aigua 0,05 dm3/seg.) i un vàter amb una cisterna (caudal mínim d’aigua 0,10 dm·/seg.). 

Actualment ja existeix una cisterna de 10.000,00 litres de capacitat de la que feien ús a la torre, per al 
subministrament d’aigua per als animals i les mateixes persones.  

 

39. Cisterna de la zona de la Torre de l’homenatge. 
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L’habitacle està revestit exteriorment amb la mateixa pedra que es va fer servir per la resta de construccions. La 
coberta actualment es troba restaurada amb maons i acabada amb una solera de formigó (foto núm. 39). 

L’interior es troba igualment recobert amb una capa de formigó, tant al terra com a les parets i sostre. La coberta es 
troba realitzada amb forjat de maó, recoberta amb una capa de formigó i amb una tapa per al enregistrament de la 
neteja i la revisió de les condicions de conservació de l’aigua l’interior. 

Pretenem establir dos punts de captació d’aigua: 

1. La coberta que realitzarem a la torre: Es construeix el forjat i es realitza un paviment no absorbent, amb 
una inclinació del 2 % fins a un punt de recollida d’aigua, en el costat nord, el més proper a la situació de la 
cisterna. En aquest punt s’estableix un bonera amb un primer filtre molt atapeït per evitar el pas del fang, 
terra o altres matèries en suspensió a l’aigua.  

Aquesta bonera desemboca en un tub de Ø12cm.( 4 ¾ “) que transcorre per l’interior de la torre i mitjançant  
un colze de 90º entra a la part superior de la cisterna (veure plànol PR-10). 

2. La mateixa coberta de la cisterna: Amb una superfície d’aproximadament 10m2. i una inclinació existent  
del 2% fins un altre bonera com el de la torre, que també porta un filtre molt atapeït perquè no es filtrin les 
substancies en suspensió i caigui l’aigua directament de la cisterna.  

 

 

Subministrament de l’Aigua al bany: 

Introduïm a la cisterna una electrobomba d’impulsió d’aigua, que es situa a la part inferior de la mateixa. La 
seva escomesa elèctrica es realitza per la part oest de la cisterna (segons detall en plànol PR-09). 

La sortida d’aigua en direcció als banys s’impulsa amb una electrobomba amb un conducte de Ø20mm ( ¾“ 
) de tub de PVC rígid, agafat a les parets i al sostre interior de la cisterna amb grapes d’acer inox. cada 
40cm. 

Seguidament el tub s’introdueix en el dosificador-potabilitzador d’aigües i des d’aquest a la vàlvula 
antiretorn. El tub entra a la torre, fins l’aixeta de registre, des d’aquesta aixeta surten dues branques, una 
amb una aixeta de tall que subministra aigua a vàter, amb un tub de secció de Ø15mm. (19/32”)  i una altre 
branca fins l’aixeta de tall i  l’aixeta del rentamans de Ø15mm. ( 19/32 “ ). 

Evacuació d’aigües 

Existeixen dos focus d’evacuació:   

Des del vàter fins el dipòsit d’emmagatzematge d’aigües fecals: Aquest conducte d’evacuació serà de Ø 
120mm. ( 4 ¾ “) des del vàter fins a una bomba desbroçadora de residus (Sanitrit), amb la finalitat de que 
aquests arribin al dipòsit pràcticament en estat líquid. Des del sanitrit la secció serà de Ø80mm.(3 ¼”), 
recorre 2,5m. adossat a la paret de la torre per la seva part interior i per l’interior del magatzem de 
productes de neteja, amb una inclinació del 2% i posteriorment travessa el forjat per a desembocar en el 
dipòsit de recollida d’aigües fecals, interposant un sifó per a  evitar la transmissió d’olors. 

Des del rentamans: Amb un conducte d’evacuació de Ø50mm ( 2”), travessa el forjat i desemboca en el 
dipòsit de recollida d’aigües fecals amb un altre sifó interposat per evitar olors. Detallat en secció, PR-10. 

Evacuació d’aigües pluvials. (Zona d’exposició)  

En el punt de trobada de les dos cobertes de la sala anteriorment denominada capella i la sala d’exposició, es 
disposa una canal de recollida d’aigües, amb una pendent d’un 3 % en direcció est i que llença l’aigua fins a la zona 
exterior del recinte. 

Aquesta canal es realitza en pedra i te Ø12,5cm. d’ample per 7cm. de profunditat i acaba te un petit voladiu per 
evitar que l’aigua ragi a través de la paret. 

 

Instruccions per a la realització de l’evacuació d’aigües (compliment de HS 5): 

El traçat de la Xarxa s’ha realitzat de forma senzilla, per a aconseguir una circulació natural per gravetat. 

Cadascun dels focus d’evacuació s’ha realitzat individualment.   

La pila del  rentamans te un sobreeixidor que conecta amb el tub d’evacuació d’aigua. 

La distancia del baixant del rentamans es de 2m. de longitud i te una pendent inferior al 5%. 

La longitud del tub d’evacuació del vàter fins al dipòsit es de 3m i la seva inclinació no supera el 4%. 

En general, tota l’instal·lació compleix amb les especificacions de la secció HS5 del CTE. en especial en relació al 
punt 5.3. 
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5.3 Ejecución de bajantes y ventilaciones 
5.3.1 Ejecución de las bajantes 
1 Las bajantes se ejecutarán de manera que queden aplomadas y fijadas a la obra, cuyo espesor no debe menor 

de 12 cm, con elementos de agarre mínimos entre forjados. La fijación se realizará con una abrazadera de fijación 

en la zona de la embocadura, para que cada tramo de tubo sea autoportante, y una abrazadera de guiado en las 

zonas intermedias. La distancia entre abrazaderas debe ser de 15 veces el diámetro, y podrá tomarse la tabla 

siguiente como referencia, para tubos de 3 m: 

 
2 Las uniones de los tubos y piezas especiales de las bajantes de PVC se sellarán con colas sintéticas 

impermeables de gran adherencia dejando una holgura en la copa de 5 mm, aunque también se podrá realizar la 

unión mediante junta elástica. 

3 En las bajantes de polipropileno, la unión entre tubería y accesorios, se realizará por soldadura en uno de sus 

extremos y junta deslizante (anillo adaptador) por el otro; montándose la tubería a media carrera de la copa, a fin de 

poder absorber las dilataciones o contracciones que se produzcan. 

4 Para los tubos y piezas de gres se realizarán juntas a enchufe y cordón. Se rodeará el cordón con cuerda 

embreada u otro tipo de empaquetadura similar. Se incluirá este extremo en la copa o enchufe, fijando la posición 

debida y apretando dicha empaquetadura de forma que ocupe la cuarta parte de la altura total de la copa. El 

espacio restante se rellenará con mortero de cemento y arena de río en la proporción 1:1. Se retacará este mortero 

contra la pieza del cordón, en forma de bisel. 

 

5 Para las bajantes de fundición, las juntas se realizarán a enchufe y cordón, rellenado el espacio libre entre copa y 

cordón con una empaquetadura que se retacará hasta que deje una profundidad libre de 25 mm. Así mismo, se 

podrán realizar juntas por bridas, tanto en tuberías normales como en piezas especiales. 

6 Las bajantes, en cualquier caso, se mantendrán separadas de los paramentos, para, por un lado poder efectuar 

futuras reparaciones o acabados, y por otro lado no afectar a los mismos por las posibles condensaciones en la 

cara exterior de las mismas. 

7 A las bajantes que discurriendo vistas, sea cual sea su material de constitución, se les presuponga un cierto 

riesgo de impacto, se les dotará de la adecuada protección que lo evite en lo posible. 

8 En edificios de más de 10 plantas, se interrumpirá la verticalidad de la bajante, con el fin de disminuir el posible 

impacto de caída. La desviación debe preverse con piezas especiales o escudos de protección de la bajante y el 

ángulo de la desviación con la vertical debe ser superior a 60º, a fin de evitar posibles atascos. El reforzamiento se 

realizará con elementos de poliéster aplicados “in situ”. 

 
5.3.2 Ejecución de las redes de ventilación 
1 Las ventilaciones primarias irán provistas del correspondiente accesorio estándar que garantice la estanqueidad 

permanente del remate entre impermeabilizante y tubería. 

2 En las bajantes mixtas o residuales, que vayan dotadas de columna de ventilación paralela, ésta se montará lo 

más próxima posible a la bajante; para la interconexión entre ambas se utilizarán accesorios estándar del mismo 

material de la bajante, que garanticen la absorción de las distintas dilataciones que se produzcan en las dos 

conducciones, bajante y ventilación. Dicha interconexión se realizará en cualquier caso, en el sentido inverso al del 

flujo de las aguas, a fin de impedir que éstas penetren en la columna de ventilación. 

3 Los pasos a través de forjados se harán en idénticas condiciones que para las bajantes, según el material de que 

se trate. Igualmente, dicha columna de ventilación debe quedar fijada a muro de espesor no menor de 9 cm, 

mediante abrazaderas, no menos de 2 por tubo y con distancias máximas de 150 cm. 

4 La ventilación terciaria se conectará a una distancia del cierre hidráulico entre 2 y 20 veces el diámetro de la 

tubería. Se realizará en sentido ascendente o en todo caso horizontal por una de las paredes del local húmedo. 

5 Las válvulas de aireación se montarán entre el último y el penúltimo aparato, y por encima, de 1 a 2 m, del nivel 

del flujo de los aparatos. Se colocarán en un lugar ventilado y accesible. La unión podrá ser por presión con junta 

de caucho o sellada con silicona. 

 

Conservació de l’aigua 

L’aigua que s’utilitza per als sanitaris NO es potable per el consum humà. Es disposan rètols al bany recordant 
aquesta condició d’us de la mateixa. 

No obstant, amb la finalitat de conservar l’aigua en estat d’us i evitar la putrefacció d’aquesta, en el punt d’entrada 
d’aigua dels dos punts de captació i dins de la cisterna, es disposa un vas de dosificació per a productes floculants i 
productes de cloració de l’aigua. 

Per a accedir al mateix i dipositar els productes, aquest vas va col.locat  sota la tapa d’enregistrament de la 
cisterna. 
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M.C.13.02. Instal.lació Elèctrica de Baixa Tensió 

Generalitats: L’objectiu del present projecte, es l’instal·lació elèctrica del castell, tant per a la seva il·luminació 
exterior, com per a l’il.luminació de la torre i locals habilitats per l’exposició,  ajustant-se a totes les normes del 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, aprovat per Decret 842/2002, i l’Ordre Ministerial de 02/08/2002 (BOE del 
18/09/2002). 

Relació de les Instruccions Tècniques Complementaries que li son d’aplicació a l’instal·lació: 

 - ITC BT 04 (Posada en servei de les instal·lacions) 

 - ITC BT 06 (Intensitats admissibles en els conductors) 

 - ITC BT 15 (Derivació individual)   

 - ITC BT 17 (Dispositius de comandament i protecció) 

 - ITC BT 18 (Connexió a terra)  

 - ITC BT 19 (Instal·lacions interiors i receptores) 

 - ITC BT 21 (Tubs protectors)  

 - ITC BT 24 (Protecció contra contactes directes e indirectes) 

 - ITC BT 28 (Locals de Pública concurrència) 

 - ITC BT 44 (Receptors per a enllumenat) 

Instal.lació classificada en grup i.- Local de pública concurrència. 

ITC BT 28.- Calcificació Reunió, treball i altres usos sanitaris (sala d’exposició i museus). Qualsevol que sigui la 
seva ocupació: 

Xarxa elèctrica 

L’instal.lació es realitza amb conductes de coure lliures d’halògens, amb aïllament de 06/1 KV en l’interior de tubs 
de PVC,  lliures d’halògens i no propagadors de la flama. Les unions dels tubs rígids seran roscades o embotides. 
Els tubs de les derivacions individuals tindran un diàmetre mínim de 32mm. 
Les Canalitzacions, que s’efectuan amb tubs de PVC semirígid, es subjectan a sostres i parets amb grapes 
metàl.liques a intervals de 0.40m. cadascuna.  

A intervals regulars, s’intercalen caixes de connexió, de dimensions adequades, amb regletes de embornar, de les 
que parteixen els baixants que alimenten els elements de força existents.  
La secció dels tubs per les línies interiors, ha sigut calculada tenint en comte, per a cada cas, el nombre i secció 
dels conductors que alberguin i conformin al que es detalla en el Reglament abans citat. ITC BT 21, TAULA1. 

La tensió nominal de la xarxa , serà de 230 V entre fase i neutre, subministrada per un convertidor acumulador 
d’energia fotovoltaica, amb corrent alterna trifàsica de 50 Hz. 
L’instal·lació consta de plaques solars, 36 panells assemblats. Cada panell té una superfície de 1,38m2, l’ 
instal·lació total te una superfície de 5x10m. que ens proporciona una potència de 1.400 W. 
El panell esta col.locat sobre un eix d’orientació solar i una inclinació del panell a 41,81º respecte del plà horitzontal. 
El panell es de cèl.lules de silici monocristalí (30% de rendiment). 
L’instal·lació de les plaques es connecta a un regulador MPPT 75 inverter, que converteix l’energia solar en energia 
elèctrica i passa aquesta a l’acumulador: Dues bateries Rolls S600 de 250 A/h cadascuna d’ elles.  
Aquestes bateries retornen l’energia que demana l’instal·lació a través del regulador, qui l’envia al inversor C 
12/1600/ 50 Hz, 6.0  TL3, qui converteix la corrent contínua de 12-24 V. en corrent alterna de 230 V.  
Detall de les connexions en el esquema unifilar que s’ adjunta. (veure plànol PE-01). 
 

Juntament a l’instal·lació de las plaques solars, i completament integrats en el entorn natural , col·loquem una 
caseta tancada i amb clau, on es disposa, per un costat, tota l’instal·lació de conversió d’energia abans descrita i 
juntament amb aquesta el quadre, que tindrà els dispositius de comandament i protecció indicats en el esquema 
unifilar com a “ caixa de sortida”  

Des d’aquest quadre i amb les pertinents proteccions contra contactes directes e indirectes, diferencials e ICP, surt 
la línea de força per a la bomba d’aigua i les tres línies de corrent que es disposen de la següent manera:  

Una línia  per a l’enllumenat exterior i enllumenat de la torre. 

Una segona línia per a l’enllumenat de l’exposició, emergència de l’exposició i endolls de l’exposició. 

Una tercera línia per el bany i l’enllumenat d’emergència del bany. 

Triem aquest tipus d’instal·lació ja que el castell està situat en una zona de forta irradiació solar durant pràcticament 
tot l’any.  

L’instal·lació del panell de plaques i la caseta amb el quadre van col·locats en mig de la flora del castell minimitzant 
quasi en la seva totalitat  l’impacte visual i ambiental. 
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Escomesa 

L’instal·lació d’enllaç es realitza desde l’instal·lació de las plaques fotovoltaiques fins la caseta on s’acumula 
l’energia elèctrica produïda per aquestes, en una canalització de 2,5m. de llarg, fins a l’armari de centralització. 

Aquesta derivació tindrà una secció de 2x10+10TT mm2. 

El ICP general es de In= 15A, i des d’aquí surt la línia de derivació individual que finalitza en el quadre on van els 
dispositius privats de comandament  i protecció. 

 

 Quadre General 

El quadre dels dispositius privats de comandament, esta emplaçat  tal com s’indica en el plànol PR-20. 

Totes les línies estan protegides contra contactes directes e indirectes. Veure plànol PE-01. 

 

Força i enllumenat 

Línies: 

L1, correspon a la presa de la bomba d’aigua. 

 L2, es divideix en dos sublínies:  

L2.1, correspon a l’enllumenat exterior del castell. 

L2.2, correspon a l’enllumenat interior de la Torre. (Aquesta línia té un rellotge, dispositiu d’ encesa 
i tall de la corrent que es regula a diferents hores a l’hivern i a l’estiu, per a facilitar la vista del 
Castell  desde l’exterior. 

 L3, es divideix en tres sublínies: 

L3.1, correspon a l’enllumenat de la sala d’exposició. 

L3.2, correspon a l’enllumenat d’emergència i a la senyalització de la zona d’exposició. 

L3.3, correspon als endolls d’aquesta mateixa zona. 

 L4, es divideix en dos sublínies:  

L4.1, correspon a l’enllumenat del bany situat a  la Torre.  

L4.2, correspon a l’enllumenat d’emergència de la Torre. 

 

Com s’ha indicat anteriorment totes les línies van protegides amb un interruptor diferencial i les sublínies amb els 
ICP corresponents contra contactes directes e indirectes (veure esquema unifilar_PE-01). 

Els valors dels Interruptors Diferencials son de 40A/ 30 mA (alta sensibilitat), i amb Magnetotérmics de 6 A, ó 10 A , 
tal i com s’indica a l’esquema elèctric adjunt. 

 Enllumenat d’emergència: 

S’han col·locat enllumenats d’emergència distribuïdes en dos línies per a una eventual evacuació del públic i poder 
il.luminar les sortides, els equips manuals d’extinció d’incendis i el quadre de distribució elèctric.  

Els enllumenats estan dotats de bateries autònomes que asseguren una hora de funcionament mínim en cas de 
fallida de l’enllumenat general o d’una caiguda de tensió inferior al 7%. Els enllumenats situats aprop dels equips 
manuals d’extinció i del quadre de distribució elèctric, posseeixen una il·luminació de 5 lux a nivell d’operació.   

Caixa de Sortida: 

Descrita a l´inici d’aquesta memòria i grafiada en el plànol de l’esquema unifilar PE-01. 

Càlculs en les línies 

Per a la realització dels càlculs de les línies, utilitzem les formules detallades en els annexes del REBT, A2. 

Línia derivació individual:  

I = W /.V.cos  

C.D.T. = 2. W . L  / K . S. V 

% = C.D.T. 100 / V 

IC.C = 0.8 . V / R 

R = RDI + RLGA  (Escomesa) 
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Per línies monofàsiques: 

I = W / V.cos  

C.D.T. = 2. W . L  / K . S. V  

% = C.D.T. 100 / V 

IC.C = 0.8 . V / R 

R =  .2. L / S  

A partir d’aquests valors i mitjançant taules, obtindrem la secció dels conductors actius, sent: 

W = Potencia total absorbida. 
I =  Intensitat amb la potencia absorbida. 

L =  Longitud dels Conductors Actius. 

S =  Secció dels Conductors Actius. 

 cos   = 0.85 

 K = Conductibilitat del coure = 56 

 V = Tensió d’alimentació fase neutre 

 R = Resistència del conductor de fase entre el punt considerat i l’alimentació. 

 = 0.018  mm2/m. (resistivitat del Coure) 

Per a la realització dels càlculs, s’ha considerat la potència absorbida a plena cárrega. 

LÍNIA DERIVACIÓ INDIVIDUAL 
Linia Potència Intensitat Longitud Secció CDT %

(W) (A) (m) (mm2)
LDI 1630,00 8,34 2,50 2X10+10TT 0,06 0,03  

L2,1 800,00 4,09 140,00 2X4+4TT 6,52 2,83 146,03
L2.2 24,00 0,12 57,00 2X1,5+1,5TT 0,14 0,06 134,50
L3.1 108,00 0,55 80,00 2x2,5+2,5TT 0,35 0,15 95,83
L3.2 12,00 0,06 46,00 2X1,5+1,5TT 0,06 0,02 166,67
L3,3 300,00 1,53 57,00 2X1,5+1,5TT 1,77 0,77 134,50
L4,1 24,00 0,12 46,00 2X1,5+1,5TT 0,11 0,05 166,67
L4,2 12,00 0,06 46,00 2X1,5+1,5TT 0,06 0,02 166,67  

D’aquest quadre es desprèn  que els valors son adequats segons el Reglament, ja que no permet una Caiguda de 

Tensió d’un 5% per força i d’un 3% per a  l’enllumenat i aquí no sobrepassem el  2,83%. 
La secció dels tubs per les línies interiors, ha sigut calculada tenint en comte, per cada cas, el nombre i secció dels 
conductors que alberguin i d’acord al que es detalla en el Reglament abans citat. ITC BT 21, TAULA1. 

L’intensitat lumínica ha sigut calculada d’acord  amb la norma DIN-5035. 

 

Xarxa de terres 

A part dels Fusibles, Magnetotèrmics i Diferencials empleats com a  elements de protecció, tota l’instal·lació va 
connectada a la xarxa de terra, que uneix les masses amb les derivacions de la línia de terra.  
Aquestes s’uneixen a la Línia General de Terres. 
Per la seva part, la línia va soldada als elèctrodes de terra, constituïts per piques verticals de ferro amb recobriment 
de coure de 2m de llarg i 14mm de diàmetre. 
Aquests elèctrodes van soterrats en pous de terra construïts amb terra especial per a aquesta finalitat i amb presa 
d’aigua per al seu reg. 
 

Càlcul de l’idonëitat diferencial 

La resistivitat de la terra col.locada en els pous, oscil.la sobre els 32Ohm/m i com que  les piques tenen 2m de llarg, 
resulta una resistència de terra sobre els 8Ohms. 
En el pitjor dels casos, per una Tensió de 24 V i amb una sensibilitat del Diferencial de 0.3A, hauríem de tenir un Rt 
igual o inferior als  66Ohms, Donat que oscil·la sobre els 8Ohms, la sensibilitat serà l’adequada. 
Per els Diferencials no es necessari realitzar el càlcul, donat que son d’alta sensibilitat. 
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 AN. Annexes a la memoria 

 AN.01. Informe d’excavacions 

 

Excavacions arqueològiques efectuades al camp de treball del castell de Burriac (Cabrera de Mar, El 
Maresme) Juliol-Agost 1988. 
Antoni Caballè Crivillés, Joaquim Garcia Roselló. 
 
Introducció 
 
L'excavació del castell de Burriac s'inclou d'intre d'un programa més ampli que s'anomena "PROJECTE BURRIAC", 
la finalitat del qual és la incorporació del conjunt monumental en el patrimoni públic de la comarca del Maresme. El 
projecte tècnic s'articula en tres fases d'execució: 
                                           
                    - Consolidació de les restes del castell. 
                    - Excavació arqueològica del castell. 
                    - Restauració del castell. 
 
 La primera fase es realitzà durant l'estiu de 1986. L'any següent organitzat per l'Institut Català de Serveis a la 
Joventut de la Generalitat de Catalunya es va dur a terme un camp d'aprenentatge d'arqueologia. 
 
 La segona fase, l'any 1988, es realitzà un segon camp d'aprenentatge d'arqueologia, on es realtzaren tasques 
d'excavació, rentat, siglat i classificació dels materials. 
 
 
L'entorn geogràfic: situació del jaciment  
 
 La muntanya de Burriac està situada en els termes municipals de Cabrera de Mar i Argentona, en la comarca del 
Maresme. 
 
Aquest turó és a l'extrem d'un contrafort de la Serralada Litoral, tot formant part del conjunt geològic que a tota 
Europa es coneix amb el nom de sistema de relleu Hernicià, format per masses de granit, pissarres i calcàries 
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silúriques. El relleu d'aquestes muntanyes és d'origen tectònic i és limitat per llargues falles longitudinals aliniades 
en ambdues vessants, vallesana i mediterrània. 
 
 La vegetació de la comarca és de tipus mediterrani, malgrat que l'actuació de l'home en aquesta àrea és molt 
antiga i ha transformat força el paisatge. L'arbre més abundant és el Pinus Pinea. L. (pi pinyoner), tot i que també hi 
són presents exemplars de Quercus Ilex (alzina) i Quercus Suber (alzina surera). El sotabosc, força dens, està 
format per Erica Arborea, L. (bruc), Juniperus Communis, L. (ginebró), Arbustus Linedo, L. (arboç), Thymus 
Vulgaris, L. (farigola), etc. 
 
Les faborables condicions d'aquest territori, doncs, fan que ja des d'antic hi haguessin núclis importants de 
població. La muntanya de Burriac és el marc natural de dos importants jaciments arqueològics, essent el més antic  
el poblat ibèric que està a la seva vessant migdia. Al cim de la muntanya es conserven encara les restes d'una 
fortalesa medieval, objecte del present estudi. 
 
La situació exacta del jaciment és: 6º 04' 28'' de longitut E. i 41º 32' 17'' de latitut N. (full núm. 393 del Mapa 
Nacional de l'Institut Geogràfic i Cadastral, escala 1:50.000). 
L'accés al castell és possible des de les poblacions properes de Cabrera de Mar, Argentona, Orrius i Mataró, essent 
més facil per les dues primeres. 
 
 

   

                                          

Fig. 1. Situació geogràfica del jaciment. 

 

 

 
 

Fig. 2. Plànol topogràfic del castell. 
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L'excavació 
 
 1988, fins el moment, el que es coneixia de la història del castell es basava fonamentalment en les fonts escrites. 
Dos treballs puntuals foren els que s'utilitzaren per a la preparació de l'excavació. El primer l'obra monogràfica d'en 
Francesc Carreras i Candi, escrita a finals del segle passat (1898). El segon, la recent tesi doctoral (1987) de la 
historiadora Coral Cuadrada i Majó. 
Al planificar la campanya d'enguany decidirem acabar d'excavar el segon sector, que ja haviem començat a 
excavar l'any anterior. Aquest sector havia estat definit per F. Carreras i Candi com a zona residencial o d'hàbitat 
(núm. 11 de la fig. 3). 
 
El mètode emprat en l'excavació fou l'estratigràfic i s'utilitzà el sistema de registre proposat per E. C. Harris, tot 
numerant les unitats estratigràfiques a mida que anaven apareixent.  
Totes les dades que n'extrèiem de cada una de les diferents unitats estratigràfiques quedaven reflectides en una 
fitxa preparada per a tal fi. 
 
Es dibuixaren un total de 6 plantes i 1 tall estratigràfic. 
 
La zona que excavàrem era contígua amb el sector núm. 2 de la campanya de l'any anterior. Era un àrea 
rectangular d'uns 19 m2 delimitada per tres murs i la roca. L'àmbit excavat constituia una unitat en si mateixa, si bé 
una petita zona comunicava amb l'àrea excavada l'any anterior. 
L'objectiu de l'excavació d'enguany consistia en acabar d'excavar tota la zona, veure la continuació del conjunt 
d'estructures que apareixien, corroborar la seqüència estratigràfica així com intentar esbrinar l'evolució cronològica 
de tot el sector per confirmar o no les fases deduides de l'excavació anterior. 
 
 Malauradament no es pogué excavar totalment la zona triada, no arribant-se fins la roca natural. Vista la 
impossibilitat d'acabar l'excavació en el temps previst, la decidirem tapar amb sorres per tal que es conservessin el 
més possible les sedimentacions que encara en conserven "in situ". 
 

 

 

 
 

 
 

Fig. 3. Plànol del castell de Borriac, segons Emili Cabanyes. 
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En total documentàrem 19 unitats estratigràfiques: 
 
U. E. 1          Mur d'orientació E-O, de 3,20 m. de llargada per 1 m. d'amplada. Estava format per   
  pedres de mida mitjana i petita, poc treballades i lligades amb calç. Restava en mal estat  
  de conservació. 
                      Cobert parcialment per 5. 
                      Se li adosaven 5, 6, 7, 9, 17 i 18. 
                      Cobria parcialment 21.    
 
U. E. 2            Mur dorientació E-O, de 6,30 m. de llargada per 1 m. d'amplada. Format per pedres poc   

 treballades, de mida mitjana i petita, lligades amb calç. A la part inferior del mur hi havia   un 
desguás (U. E. 19) que travessava transversalment el mur. Restava en mal estat de   
 conservació. 

  Cobert parcialment per 5. 
  Igual a 3. 
  Se li adosaven 5, 6, 7, 11, 13, 15, 16, 17 i 18. 
  Cobria 21. 
 
U. E. 3  Mur d'orientació N-S, de 3,70 m. de llargada i una amplada conservada de 0,70 m. Era de  
  característiques constructives similars a 2. Restava en molt mal estat de conservació.   
  Correspón a la U. E. 2001 de la campanya 1987. 
  Cobert per 5 i 6. 
  Igual a 2. 
  Se li adosaven 6, 7, 11, 12, 13, 15, 17 i 18. 
  Cobria a 21. 
 
U. E. 4  Mur d'orientació N-S, de 2,50 m. de llargada i una amplada de 0,65 m. Estava format per  
  pedres de mida mitjana i petita, poc treballades excepte les cantoneres, i per fràgments   
  ceràmics de construcció. Estava lligat amb un morter pobre en calç. Correspon a la U. E.  
  2006 de la campanya 1987.  
  Se li adosaven 5, 6, 7, 9, 17 i 18. 
  Cobreix a 10. 

U. E. 5  Estrat de terres sorrenques, d'un color marró clar. Té una potència irregular i ocupava   
  pràcticament tota la zona excavada. Estrat superficial. 
  Cobria parcialment a 1 i 2. 
  Cobria a 3 i 6. 
  S'adosava a 1, 2, 4 i 9. 
 
U. E. 6  Estrat de terres argiloses, un xic dures i compactes, de color marró clar. Hi havien clapes  
  de sorra i gran quantitat de pedres, rajoles, i material ceràmic de construcció. Era un   
  farciment d'enderroc de l'estança. 
  Cobert per 5. 
  S'adosava a 1, 2, 3, 4, 8 i 9. 
  Cobria a 3, 7, 10, 11, 12, 14 i 15. 
 
U. E. 7  Paviment de terra trepitjada. Format de terres sorrenques, dures i compactes, de color   
  gris. Hi havien alguns carbonets i restes de materia orgànica en descomposició. Ocupava  
  tota l'estança però estava parcialment enfonsat a la part central on hi havia un    
  amontegament de pedres.  
  Cobert per 6. 
  S'adosava a 1, 2, 3, 4, 8 i 9. 
  Cobria a 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 19. 
 
U. E. 8  Interestrat. Entre murs 1 i 4. 
  Tallava a 1. 
  Farcit per 9. 
  Se li adosaven 5, 6, 7, 17 i 18. 
 
U. E. 9  Mur d'orientació E-O, de 2,40 m. de llargada per 0,60 m. d'amplada. Estava formada per   
  pedres poc treballades, de mida petita, unides amb abundant morter de calç. A la part   
  baixa hi havia una canalització que el travessava. 
  Cobert parcialment per 5. 
  Farcia a 8. 
  Se li adosava 1, 5, 6, 7, 17 i 18. 
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U. E. 10 Restes d'un mur que corresponia a la part inferior de 4. Pedres de mida mitjana, poc   
  treballades i falcades amb altres de més petites. Lligades amb poca calç. Donava   
  l'impressió de ser un mur tallat, les pedres sobresortien del nivell del mur. 
  Cobert per 4. 
  Se li adosaven 6, 7, 17 i 18. 
 
U. E. 11 Interestrat. Retall de forma rectangular fet per construir una canalització. 
  Tallava a 17 i 18. 
  Farcit per 12, 13, 14 i 15. 
  Cobert per 7.  
 
U. E. 12 Estrat de terres argiloses, poc compactades, soltes i toves, de color gris-marró. Farcia la   
  canalització en la zona que restava empedrada. 
  Cobert per 7. 
  S'adosava a 2, 14 i 15. 
  Cobria a 16. 
 
U. E. 13 Estrat de terres sorrenques, soltes i toves, d'un color gris amarronat, un color més fosc   
  que l'anterior. Farcia la canalització en la zona on no es conservava l'empedrat.    
  Possiblement era l'estrat que continuava per sota de l'empedrat de la canalització. 
  Cobert per 7. 
  S'adosava a 2, 3 i 5. 
  Possiblement cobert per 16. 
U. E. 14 Petit mur, de 0,45 m. de llargada per 0,20 m. d'amplada, que emmarcava una    
  canalització. Format per pedres de mida petita, poc treballades, unides en sec i trabades  
  amb pedres més petites i fragments ceràmics. 
  Cobert per 7. 
  Igual a 15. 
  Se li adosava 12. 
  Farcia a 11. 
  S'adosava a 2. 
 

U. E. 15 Petit mur, de 2,50 m. de llargada per 0,25 m. d'amplada, d'una canalització. Format per   
  pedres de mida petita trabades en sec per pedres més petites. 
  Cobert per 7. 
  Igual a 14. 
  Se li adosava 12 i 13. 
  S'adosava a 3. 
  Farcia a 11. 
 
U. E. 16 Sòl de canalització, no la ocupava tota. Estava format per pedres de cares planes i maons  
  al tram final. Tenia un fort pendent per tal de facilitar l'escorrentia. 
  Cobert per 12. 
  S'adosava a 2, 14 i 15. 
  Cobria possiblement a 13. 
 
U. E. 17 Estrat de terres sorrenques, un xic toves i poc compactades, de color gris fosc. Era un   
  farciment format possiblement per l'anivellació del terreny entre els paviments 7 i 18. 
  Cobert per 7. 
  S'adosava a 1, 2, 3, 4, 8, 9 i 10. 
  Cobria a 18. 
 
U. E. 18 Paviment de terra trepitjada, format per terres sorrenques, dures i compactes, de color   
  gris. Ocupava uniformement tot l'àmbit. Hi havia restes de materia orgànica i clapes de   
  cendres. No fou excavat. 
  Cobert per 17. 
  Tallat per 11. 
  S'adosava a 1, 2, 3, 4, 8, 9 i 10. 
 
U. E. 19 Roca. Substrat natural del turó.  
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Fitxes gràfiques: 
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L'inventari i estudi del material 
 
Un cop extret el material arqueològic  es procedí al rentat, enganxat i classificació del mateix. Aquestes tasques les 
realitzaren els mateixos participants, del camp de treball, assessorats per l'equip tècnic director de l'excavació. 
 
El pas anterior a l'elaboració de l'inventari fou el siglat de totes les peces trobades. En el siglatge de les peces s'hi 
ha fet constar: el nom del jaciment (CB), l'any d'excavació (88), el número d'unitat estratigràfica i el de la peça. Tots 
els materials exhumats han estat siglats. Si estracta d'una peça que aporta informació per si mateixa (formes, 
decoracions, etc.) s'hi ha afegit un número de peça. Cada unitat estratigràfica té un determinat número de peces a 
partir de l'1. 
 
Exemple: Un fragment de vora de bol de ceràmica catalana decorada en verd i manganés, de la unitat estratigràfica 
núm. 17, a la que li correspon el núm. de peça 1, quedarà siglat de la següent manera: CB.88.17.1 
Si es tracta d'un fragment informe de ceràmica grisa medieval, de la mateixa unitat estratigràfica, quedarà siglat de 
la següent manera: CB.88.17. 
 
Per realitzar part de l'inventari tinguerem la col.laboració d'en Josep Antoni Cerdà i Mellado, llicenciat en Història 
Medieval. 
 
Tot el material, un cop estudiat, ha estat posat en bosses i desat en capses degudament etiquetades amb totes les 
dades. Hores d'ara es troba dipositat en els magatzems de la Secció Arqueològica del Museu Comarcal del 
Maresme-Martaró. Els metalls i les monedes han estat tractats químicament per tal d'aturar la seva degradació. 
Algunes peces ceràmiques han estat restaurades per en Josep Garrido i Salazar, membre de la Secció 
Arqueològica del Museu Comarcal del Maresme-Mataró. 
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Conclusions 
 
Fins fa poc temps l'excavació metòdica de castells i fortificacions medievals era pràcticament inexistent. Les 
actuacions que es feien es reduïen a buidatges o neteges amb resultats poc vàlids. El tema s'estudiava a partir de 
les dades obtingudes de la documentació escrita i de la descripció artístico-arquitèctonica dels edificis. 
Darrerament, aquesta mancança important en la recerca del nostre país es va solucionant amb les excavacions 
entre d'altres, del castell de Burriac (El Maresme). 
 
Aquestes conclusions són parcials i incompletes i es refereixen tan sols al que es va poder excavar. 
 
Fase núm. 1 Primera fase d'hàbitat documentada. Correspon al moment de construcció i ús    
  d'un paviment de terra trepitjada (U. E. 18) que no s'associava a cap llar de foc. Es   
  una fase posterior al moment de construcció dels murs que emmarcaven l'àmbit.   
  Aquest paviment no fou excavat però els materials que s'associaven, fragments    
  d'olles de ceràmica grisa, ens proporcionen una cronologia àmplia dels segles XI-  
  XIII. 
 
Fase núm. 2 Moment d'amortització de la fase anterior. Documentat per un farciment de    
  terres (U. E. 17) realitzat potser per anivellar l'àmbit. Es aquest reompliment on    
  trobàrem les primeres ceràmiques vernissades. Destaquem diversos fragments de   
  vasos de ceràmica catalana decorada en verd i manganès i un bol de ceràmica    
  decorada en verd amb tons blavosos que no correspon a cap tipus de producció    
  catalana coneguda. Proposem per aquest moment una cronologia de finals de    
  segle XIII o començaments de segle XIV. 

Cap a finals d'aquest moment però abans de la següent fase d'hàbitat cal situar el   
 moment de construcció d'un desguàs (U. E. 14, 15 i 16) que mitjançant un forat    
 en el mur (U. E. 2) treia les aigües fora del recinte. Formant part d'un dels murs    
 del desguàs (U. E. 14) es trobà un fragment de plat decorat en verd i manganès,  de  
cronologia similar als trobats en la unitat estratigràfica núm. 17. Aquest desguàs 
funcionaria en part durant la següent fase d'hàbitat. 

 

Fase núm. 3 Segona fase d'hàbitat documentada. Correspon al moment de construcció i ús    
  d'un paviment de terra trepitjada (U. E. 7). D'aquesta fase no trobàrem cap    
  material datador fiable, tan sols algunes vores d'olles de ceràmica grisa i    
  fragments informes de ceràmica vidriada blanca i melada. Per aquesta raó    
  proposem per aquesta fase una cronologia àmplia del segle XIV i primera meitat    
  del segle XV. 

En un moment indeterminat d'aquesta fase es produiria l'amortització del    
 desguàs. En el seu interior trobàrem un reompliment de terres (U. E. 12) que    
 contenia materials de cronologia àmplia que coincideixen perfectament amb els    de 
la segona fase d'hàbitat.   

 
Fase núm. 4 Moment d'amortització de la fase anterior. Es el moment d'enderroc i     
  abandonament definitiu de l'àmbit i probablement del sector. 
  En la zona central del paviment de la fase anterior documentàrem un seguit de    
  pedres de l'enderroc dels murs que havien reventat i enfonsat parcialment el    
  paviment. Per sobre d'això es formà artificialment un estrat de farciment (U. E. 6)   
  que cobria en part un dels murs (U. E. 3). El material que es trobà en aquest    
  farciment era abundant i força indicatiu. Destaquem un seguit de bols catalans    
  decorats en blau, plats de Manises de reflexes metàl.lics i rajoles de Manises    
  decorades en blau. Aquests materials en proporcionen una cronologia força    
   concreta per la formació del farciment: tercer quart del segle XV. 
  Després d''aquesta fase ja no es tornà a utilitzar l'àmbit. 
 
La darrera sedimentació (U. E. 5) era el nivell superficial. Fou format paulatinament per l'acció antròpica esporàdica 
i per aportacions naturals. La ceràmica més moderna trobada correspon a produccions locals o regionals de 
començaments del segle XIX. 
 
Si comparem aquestes fases amb les deduïdes de l'excavació de l'any 1987, veiem que coincideixen plenament. 
 
Amb la visió un xic més àmplia que ens proporciona l'haver excavat dues campanyes seguides un mateix sector del 
castell, reafirmem que aquest sector, situat a l'àrea sobirana del castell, cal entendre'l com a zona d'hàbitat des del 
moment en que es construeix fins el moment en que es destrueix. Les diferents fases d'ocupació semblen ser 
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períodes llargs en les que les estructures que les emmarquen sofreixen un bon nombre de reformes des del 
moment en que es basteixen fins el segle XIV. Aquest fet queda reflectit en les restes trobades i la complexitat de 
comprensió i interpretació de les mateixes. Una interpretació global del sector s'ha de realitzar quan sigui 
completament excavat. 
 
El moment d'amortització de la primera fase (U. E. 17) coincideix amb el període de declivi dels castells com a únic 
element bàsic d'una societat feudalitzada, així com també amb el període de prosperitat que semblen començar a 
tenir en aquests moments les ciutats. Els castells, a partir d'aquest moment, no s'han d'entendre com a elements 
purament defensius i d'expressió d'un poder feudal ja que passà a ser un lloc de residència sense les connotacions 
que va tenir fins el moment. 
Durant el segle XV es succeeixen un seguit de moviments reaccionaris per part de la noblesa per tal de tornar a 
representar el paper protagonista que havia tingut anys abans. Hi ha una certa tendència a retornar als castells i a 
recuperar el poder perdut. Sembla ser que aquest retorn és efectiu i per tant constatable en alguns castells, el que 
representà un seguit de reformes i remodelacions que d'altre banda també es veuran reflectides en algunes ciutats. 
Aquest és un període de canvi, per tant d'inestabilitat social, i d'enfrontament entre nobles, burgesos i la mateixa 
monarquia. 
A Burriac, aquest període coincideix amb la donació del castell per part del rei Joan II a Pere Joan Ferrer que serà 
senyor del castell entre els anys 1471 i 1502. L'arribada d'aquest nou senyor al castell representà tot un seguit 
d'importants reformes que quedaren reflectides i documentades per l'arqueologia. 
 
Pere Joan Ferrer serà el darrer senyor que utilitzarà com a residència el castell. Amb la seva mort s'iniciarà el 
procès irreversible d'abandonament del castell, encara que, molt puntualment i en períodes curts, es documenten 
utilitzacions de certs sectors del recinte. La capella de Sant Vicenç, però, s'utilitzà fins a finals del segle XVIII. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 AN.01.01. Documentació gràfica 
 

 

Vista de les U. E. 4, 8, 9 i 10. 

 

 
Vista general del sector excavat. 

 



TFG ESTUDI HISTÒRIC I PROPOSTA DE REHABILITACIÓ I CONSULTES HISTÒRIQUES DEL CASTELL DEL BURRIAC                                                                                                                                    

Autor: Garcia Nafarrate, Daniel  73

 

 
Vista del paviment de terra trepitjada de la segona fase d'ocupació 

      (U. E. 7). 

 

 

 

 

 

Vista del farciment (U. E. 17) que amortitzava la segona fase d'ocupació. 
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Vista del desguàs (U. E. 14, 15 i 16). 

 

 

 

 

 

 
Vista de l'excavació amb la darrera unitat estratigràfica documentada 

                              però no excavada, el paviment de terra trepitjada U. E. 18. 
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  AN.01.01.01. Planimetria del Castell 
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AN.02. Estudi geotècnic de la Generalitat de Catalunya Departament de Medi Ambient i Habitatge 
Direcció General del Medi Natural 

 

GEOZONA 334 CASTELL DE BURRIAC 
INTERÈS I VALOR PATRIMONIAL 

 
La geozona del Castell de Burriac esdevé de gran interès en el camp de la petrogènesi de roques ígnies. El 
complex intrusiu del Castell de Burriac està constituït per tres tipus de granitoides: Tonalites de Sant Mateu, 
Granodiorites de Cabrera i Leucogranits de Montcabrer-Burriac. Consisteix en una intrusió laminar de leucogranit, 
subhoritzontal a la part apical, situada sobre una intrusió granodiorítica i per sota d’una de tonalítica. Els contactes 
entre les diferents roques intruïdes proporcionen informació sobre els mecanismes d’intrusió. En aquest cas les 
observacions evidencien que es tracta d’un emplaçament per “cauldron subsidence” a l’interior d’una intrusió 
tonalítica més antiga. Aquest complex intrusiu es va emplaçar durant la orogènia herciniana, abans de l' inici de 
la sedimentació triàsica. Els granitoides mostren una variació de llur composició al llarg del temps, de manera que 
les roques més antigues, de composició més bàsica, són intruïdes per les roques de composició progressivament 
més àcides. 
 
 

Imatge del Castell de Burriac des del Montcabrer. El castell 

està construït sobre la làmina de leucogranits de Burriac-

Montcabrer. 

 
COMARCA: Maresme.  
MUNICIPI(S): Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils. 
 

 
 
 
 

 
 

 

DADES FISIOGRÀFIQUES 
La geozona és accidentada pels contraforts de la Serralada Litoral Catalana entre els quals es distingeix el turó d’en 
Cirers (470,8 m.) al NW, el turó de Burriac i el turó del Oriols (322,0 m.) i, finalment, el Turó de l’Infern (325 m.) i El 
Montcabrer (307m.), els quals separen els municipis de Cabrils i Cabrera de Mar. La geozona està drenada per la 
Riera d‘En Cintet, la Riera de Cabrera, la Riera d’Aguell, i finalment, per diversos afluents de la Riera d’Argentona. 
Existeixen diverses fonts d’aigua minero-medicinals estretament lligades a la hidrogeologia de la zona. Destaquen 
la font de Bellot i la font de Burriac a Argentona. La vegetació natural està constituïda principalment per boscos 
d’alzines i pins, i el conreu és principalment de regadiu. 

CONDICIONS D’ACCÉS 
Per accedir al Castell de Burriac, al Turó de l’Infern i a Montcabrer, des de la població de Cabrera de Mar, és 
necessari prendre el camí de la Segarra, a través del qual es pot circular en cotxe. A partir d'un cert punt cal 
desviar-se del camí de la Segarra i pujar a peu. Cal destacar que una part de la geozona es troba en domini 
urbanitzat, fet que dificulta l’accés a determinats afloraments. Existeixen altres camins alternatius per accedir a la 
geozona, en molts dels quals probablement no es pugui circular amb cotxe. 
 

 
 

ÚS I QUALIFICACIÓ DEL SÒL 
Activitat extractiva. Àrea de lleure. Forestal. Urbà. 
Règim urbanístic: Sòl urbà i urbanitzable en les zones no protegides per el PEIN. 
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SITUACIÓ GEOLÒGICA 
SITUACIÓ GEOLÒGICA 

La major part dels materials paleozoics que afloren a les Serralades Costaneres Catalanes estan intruïts per roques 
plutòniques de l'orogènia herciniana. Principalment presenten una composició granodiorítica, tonalítica i 
monzogranítica. Associat a les roques plutòniques existeix un important eixam de dics, constituït principalment per 
pòrfirs granítics, granodiorítics i diorítics. Totes aquestes roques ígnies representen només fragments d’un gran 
batòlit compost, la mineralogia i el quimisme del qual és calcoalcalí. 
 

PARAULES CLAU 
Aplita                                      Hàbit prismàtic 
Autòcon     Intrusió 
Batòlit      Leucogranit 
Biotita      Magma bàsic 
Caulderon subsidence    Mineralogia 
Catalanids     Modelat granític 
Complex intrusiu    Monzogranit 
Contacte intrusiu    Orogèrnia Herciniana 
Cos igni     Plagioclasa 
Dic      Pegmatita 
Diorita      Porfir 
Emplaçament     Quarsodiorític 
Enclau      Roca Filoniana 
Erosió diferencial    Roca hipabisal 
Extensió neògena    Roca plutònica 
Fàcies      Roca ultramàfica 
Granit      Stock 
Granitoid     Tonalita 
Granodiorita 

 
 
 

             

 EDAT DELS MATERIALS I PROCESSOS REPRESENTATS 
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INFORMACIÓ GEOLÒGICA 
TIPUS D’INTERÈS I VALOR PATRIMONIAL 

La geozona del Castell de Burriac esdevé un lloc molt interessant en el camp de la petrogènesi ígnia ja que en un 
àrea relativament reduïda i de fàcil accés hom troba tres episodis intrusius molt ben representats i, com a principal 
particularitat, encara es conserven les estructures d’emplaçament. Aquest fet ha permès deduir el tipus de 
mecanisme intrusiu de les roques ígnies representades i la seva gènesi. L'excepcionalitat d’aquesta geozona recau 
en el tipus d'estructures d'emplaçament, que no són gaire freqüents. Per aquest motius, la geozona és de gran 
interès a nivell científic, des del punt de vista de la petrologia ígnia, la geoquímica i la petrogènesi. Des del punt de 
vista didàctic pot ser interessant a nivell divulgatiu i a nivell d’ensenyament mig, però, sobre tot, esdevé una zona 
molt interessant a nivell d’ensenyament superior ja que és una zona molt il·lustrativa del processos ignis plutònics, i 
fins i tot, subvolcànics. 

Interès turístic: 3 
Interès didàctic (nivell divulgatiu i d’ensenyament bàsic): 3 
Interès didàctic (ensenyament a nivells mig i superior): 5 
Interès científic: 5 

 
ANÀLISI COMPARATIVA 

Els afloraments de roques plutòniques i filonianes a Catalunya representen un gran batòlit complex en el qual s’hi 
troben representats nombrosos episodis intrusius. Aquestes roques afloren intermitentment al llarg de les 
Serralades Costaneres Catalanes i Pirineus. Totes elles mostren afinitats calcoalcalines i els principals tipus 
rocosos són biotítics o biotítico-horblendics. Aquestes roques són comparables amb els granitoides del Massís 
Ibèric. En altres afloraments més pròxims, a la zona de Céllecs i el Corredor, només hi ha evidència de dos episodis 
intrusius: una intrusió granodiorítica i una posterior intrusió leucogranítica emplaçada també per cauldron 
subsidence. El complex intrusiu del Corredor és similar al de Céllecs, però, en aquest cas, presenta un estadi 
d'erosió més avançat. 

 
 
 
 
 
 
 

RELACIONS AMB ALTRES VALORS PATRIMONIALS 
Com a valors patrimonials destaquen les restes històrico-arqueològiques d’un poblat ibèric i d’una necròpolis 
d’incineració trobats a la finca de Can Rodon de l’Hort, en el terme municipal de Cabrera de Mar. A Agell de Dalt, 
petita població integrant del municipi, es pot contemplar l’Església de Santa Helena, de segle XVI d’estil gòtic tardà, 
i les restes d'un temple romà a Can Modolell. És destacable el Castell de Burriac, visible des de nombrosos punt del 
Maresme, del qual es té constància des de l’any 1017. En principi era conegut com Castell de Sant Vicenç, en 
honor al sant de la seva capella. Cap al segle XVIII va ser definitivament abandonat. Les runes del Castell de 
Burriac resulten emblemàtiques per al municipi de Cabrera de Mar i tot el Maresme. Des del punt de vista biòtic, 
conserva comunitats vegetals mediterrànies. Destaca el bon grau de conservació d’algunes formacions vegetals 
situades en unes condicions extremes. 
 

RELLEVÀNCIA GEOLÒGICA 
DESCRIPCIÓ GEOLÒGICA I CONTEXTUALITZACIÓ (ESPAI/TEMPS) 

El complex intrusiu del Castell de Burriac consisteix en una intrusió laminar de leucogranit, subhoritzontal a la part 
apical, situada sobre una intrusió granodiorítica i per sota d’una de tonalítica. Els granitoides més antics presenten 
una composició més bàsica, les tonalites de Sant Mateu. Aquestes són intruides per roques de composició 
progressivament més àcida: les granodiorites de Cabrera. Aquestes últimes a la vegada són intruïdes pels 
leucogranits de Montcabrer-Burriac. Associat a les roques plutòniques existeix un conjunt de dics constituït 
principalment per pòrfirs granítics biotítics, aplites i pegmatites. Els leucogranits de Montcabrer-Burriac, des del punt 
de vista de la seva classificació, són leucomonzogranits biotítics. Es distingeixen tres tipus de fàcies 
leucogrànitiques: 

- Les fàcies de leucogranits aplítics i i pegmatítics es troben principalment en les zones de contacte entre 
els leucogranits i les tonalites. 
- Les fàcies de leucogranits de gra mig són les més abundants i, com a característica, presenten abundant 
biotita d’hàbit escamós amb molt poca tendència a desenvolupar contorns hexagonals. No presenten 
enclavaments de cap tipus, però sí petits dics d’aplites i pegmatites. 
- Les fàcies de leucogranits de gra groller: es troben a les parts inferiors de les muntanyes de Montcabrer i 
de Burriac. 

Les granodiorites de Sant Mateu, des del punt de vista de la seva classificació, són granodiorites biotítiques de gra 
mig. Aquestes roques constituyesen l'aflorament de majors dimensions del Massís del Montnegre. Es distribueixen 
en tres afloraments separats. L’aflorament més petit es troba a la geozona del Castell de Burriac. Són molt 
homogènies en relació a la textura i mineralogia. A simple vista s’observen formes prismàtiques i allargades de 
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biotita amb contorn hexagonal. Aquestes roques són riques en plagiòclasi. Les Tonalites biotítico-horblèndiques de 
Sant Mateu són roques de gra mig a groller riques en màfics, on predomina la biotita amb tendència a desenvolupar 
prismes de base hexagonal, però destaca la presència constant de hornblenda idiomorfa a hipidiomorfa. Una 
característica important d’aquestes roques és la presència de enclavaments, els més freqüents són de composició 
quarsodiorítica ( segons la classificació de Streckeisen), però existeixen altres tipus en proporcions menys 
significants. 
 

RELLEVÀNCIA COM A REGISTRE GEOLÒGIC 
Aquesta geozona gaudeix d’una especial rellevància, en relació als processos ignis, ja que conserva les estructures 
d'emplaçament del complex intrusiu, situació no gaire freqüent. Aquestes estructures han permès realitzar 
deduccions sobre la gènesi i el mecanisme de emplaçament d’aquests cossos intrusius. L’emplaçament d’aquest 
complex intrusiu s’ha produït per "cauldron subcidence", o subsidència en caldera, en dues etapes successives: 

- En la primera d’elles, el bloc subsident de la tonalita de Sant Mateu, sòlid i rígid actua com a roca 
encaixant d'una nova intrusió que dóna lloc a la granodiorita de Cabrera. 
- En el segon estadi, la granodiorita, ja solidificada, s’enfonsà solidàriament amb el bloc anterior deixant un 
espai relativament petit, entre la granodiorita de base i la tonalita de sostre, que és ocupat per la làmina de 
leucogranits de Montcabrer- Burriac-Roques d’En Vivó. La làmina de leucogranit pateix una escassa 
diferenciació desprès del seu emplaçament. 

Altres processos que han actuat en la geozona: 
- Els processos erosius. Com a particularitat destaca l'erosió diferencial paral·lela al contacte estructural 
entre el leucogranit de les Roques d’en Vivó i la tonalita de Sant Mateu. L'erosió diferencial és producte de 
la diferència de competencia entre els materials leucogranítics i els materials tonalítics. 
- Processos de fracturació. Han afectat la làmina intruïda de leucogranits, enfonsant la part de leucogranits 
de Montcabrer-Roques d’En Vivó i aixecant els leucogranits del Castell de Burriac. 
- Processos d'hidrotermalisme evidents en certs afloraments. 

 
SIGNIFICACIÓ HISTÒRICA 

La geozona del Castell de Burriac esdevé una peça més a enquadrar en la problemàtica Serralada Herciniana. 
 
 
 
                                    

                                        INFORMACIÓ GEOLÒGICA GRÀFICA 
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Contacte intrusiu entre la granodiorita biotítica i la tonalita biotítico-hornblèndica. En el contacte entre ambdues 
intrusions plutòniques es pot apreciar l'injecció d'un dic molt estret (2-3 cm) de pegmatita (Enrique, 1985). 
 

 
 

Enclavament microgranular de quarsdiorita. A l'interior de les tonalites és molt comú la presència de masses de 

roques de color més fosc que la tonalita. Es tracta generalment de fragments de roques de composició 

quarsodiorítiques que van ser incorporats quan la tonalita encara era en estat magmàtic. Són de gra, en general, 

més fi que la tonalita i són molt més rics en biotita i hornblenda, i més pobres en quars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspecte macroscòpic del leucogranit del Mont Cabrer. És una roca de 

mida de gra mitja i força homogènia. És de colors clars degut a la poca 

abundancia de biotita. Sovint conté petites làmines de moscovita 

disperses en molt poca quantitat. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Aspecte macroscòpic d'una tonalita biotítico-hornblèndica típica en 

fractura recent d'una mostra no afectada per la metorització. 

En la foto s'observen àrees de diferents colors i tonalitats: les zones 

clares, blanques o grises, estan constituïdes per plagiòclasi i quars (amb 

molt poc feldspat potàssic). Les zones bosques estan formades per 

cristalls biotita (formes arrodonides o hexagonals) i per cristalls 

d'hornblenda (formes rectangulars). 
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Contacte intrusiu entre la granodiorita biotítica i la tonalita biotítico-hornblèndica. Aquest aflorament, situat entre 

Cabrils i la Font Picant de Cabrera, va ser visible fins aproximadament l'any 1985 , posteriorment ha estat cobert 

(Enrique, 1985). 

 

 
 

Aspecte macroscòpic de la granodiorita biotítica de Cabrera. 

 
 

En aquesta fotografia es pot observar un dic de granodiorita biotítica injectat dins de les tonalites biotítico-

hornblèndiques, demostra que la intrusió de la tonalita és més antiga que la intrusió de la granodiorita . 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Aspecte macroscòpic d'un pòrfir granític típic de l'àrea (Cabrera). Les 

postres fosques pertanyen a la zona propera al contacte amb la roca 

encaixant (a dalt de la fotografia). La mostra inferior correspon a les 

parts centrals del dic. 
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En aquesta imatge es pot observar el desenvolupament de boles de granodiorita a partir de blocs diaclasats. 

Fotografia de Eva Coca. 2002. 

 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
INSTRUMENTS DE PROTECCIÓ EXISTENTS I RECOMANACIONS PER A LA PRESERVACIÓ I/O 
RECUPERACIÓ DE L’ESPAI COM A VALOR PATRIMONIAL 

Més de tres quartes parts de la geozona del Castell de Burriac estan incloses en el règim de protecció PEIN, però 
és necessari remarcar que no existeix cap instrument de protecció específic per al patrimoni geològic. Tot i que la 
geozona està afectada per processos erosius manifestos, encara conserva molts elements de gran interès geològic, 
com estructures d'emplaçament, contactes intrusius, etc. En aquest sentit seria interessant la col·locació de rètols 
informatius sobre els elements geològics que encara queden preservats i d’aquesta manera potenciar la seva 
conservació com a patrimoni geològic. Com a mesures de protecció caldria realitzar un nou pla de 
desenvolupament urbanístic a la zona de Cabrils que no posi en perill el patrimoni geològic. 
 

IMPACTES NEGATIUS I AMENACES 
Com a conseqüència del ràpid desenvolupament urbanístic que, ara per ara, afecta a una petita part de la geozona, 
s’han destruït diversos afloraments de gran rellevància. 

Actualment, en la part de la geozona situada en domini urbanitzat, només es conserva un dels quatre afloraments 
més significatius que existien: el contacte intrusiu entre la tonalita de Sant Mateu i el leucogranit de Montcabrer-
Burriac. Aquest aflorament està situat al carrer de la vinya, en la urbanització de Cabrils, i seria interessant protegir-
lo abans de la seva imminent destrucció sota les pales de les excavadores. 
Altres impactes i amenaces: 

- Processos erosius manifestos i de degradació del medi a conseqüència d'activitats extractives. 
- El ràpid creixement de les urbanitzacions ha propiciat un important grau de vulnerabilitat a aquest espai. 

 
RECOMANACIONS SOBRE EL TIPUS D’ÚS 

Potenciar la zona des del punt de vista didàctic a nivell divulgatiu, ensenyament mitjà i superior. Geoconservació 
d’alguns afloraments en perill de desaparèixer per la ràpida urbanització de la zona de Cabrils. Geoconservació 
d’aquelles pedreres en les quals s’observi alguna estructura intrusiva particular i/o talls de roca fresca, ja que en 
alguns casos es molt estrany trobar-ne degut a l'alt grau de meteorització d'aquestes roques. 
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AN.03. Fitxa del registre BIC-edifici catalogat com Bé inmoble-Monument 
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AN.04. Fotografies reproducció simulada del castell. 
 

 
Castell segle IX 

 

 
Castell segle XI 

 

 
Castell segle XV 

 

 
Reproducció capella segle IX 
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Reproducció total en el seu entorn. 
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ÍNDEX D.C. (Castellà). 

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD  

 

CAPÍTULO PRIMERO: OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO BÁSICO . 

1.1.- Objeto del presente estudio básico de Seguridad y Salud. 

1.2.- Establecimiento posterior de un Plan de Seguridad y Salud en la obra. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO: IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. 

2.1.- Tipo de obra. 

2.2.- Situación del terreno y/o locales de la obra. 

2.3.- Accesos y comunicaciones. 

2.4.- Características del terreno y/o de los locales. 

2.5.- Servicios de distribución energéticos afectados por la obra. 

2.6.- Denominación de la obra. 

2.7.- Propietario / promotor. 

 

CAPÍTULO TERCERO: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

3.1.- Autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

3.2.- Coordinador de Seguridad y Salud en fase de elaboración de proyecto. 

3.3.- Presupuesto total de ejecución de la obra. 

3.4.- Plazo de ejecución estimado. 

3.5.- Número de trabajadores. 

3.6.- Relación resumida de los trabajos a realizar. 

 

CAPÍTULO CUARTO: FASES DE OBRA A DESARROLLAR CON IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS. 

4.1.- Albañilería 

4.2.- Carpintería de madera. 

4.3.- Fontanería. Montantes y bajantes. 

4.4.- Solados y Alicatados. 

4.5.- Vidriería. 

 

CAPÍTULO QUINTO: RELACIÓN DE MEDIOS HUMANOS Y TÉCNICOS PREVISTOS CON IDENTIFICACION DE 
RIESGOS. 

5.1.- Maquinaria. 

5.2.- Medios de transporte. 

5.3.- Medios Auxiliares. 

5.4.- Herramientas (manuales, eléctricas, neumáticas, etc.) 

5.5.- Tipos de energía a utilizar. 

5.6.- Materiales. 

5.7.- Mano de obra, medios humanos. 

 

CAPÍTULO SEXTO: MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS. 

6.1.- Normativas y  Prevenciones  colectivas. 

6.2.- Protecciones colectivas generales. 

6.3.- Normativas y Prevenciones colectivas para cada fase de la obra. 
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6.4.- Protecciones individuales. 

6.5 - Normativas y Prevenciones para cada medio a utilizar. 

6.6 - Directrices generales para la prevención de riesgos dorso-lumbares. 

6.7.- Mantenimiento preventivo 

6.8.- Instalaciones generales de higiene. 

6.9.- Vigilancia de la Salud y Primeros Auxilios 

6.10 Obligaciones del empresario en materia formativa antes de iniciar los trabajos. 

 

CAPITULO SÉPTIMO.- LEGISLACIÓN AFECTADA. 

CAPÍTULO PRIMERO: OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO BÁSICO 
1.1 OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

El Castillo que pretendemos rehabilitar, durante los fines de semana principalmente, es un centro de visitas de 
personas de todas las edades y condiciones, principalmente de grupos escolares que lo visitan con el fin de 
profundizar en el conocimiento de la Cultura y la Historia de la Zona del Maresme y disfrutar de una vista 
espectacular, pues se aprecia todo el litoral Mediterráneo, desde Barcelona hasta Calella de Mar. 

A pesar de una  rehabilitación  realizada anteriormente,  tiene elementos  inseguros y estancias actualmente no 

aprovechables y que pueden causar accidentes debido al desprendimiento de piedras de sus paredes y cubiertas 

medio derruidas. 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud (E.B.S.S.) tiene como objeto servir de base para que las 
Empresas Contratistas y cualesquiera otras que participen en la ejecución de las obras a que hace referencia el 
proyecto en el que se encuentra incluido este Estudio, las lleven a efecto en las mejores condiciones que puedan 
alcanzarse respecto a garantizar el mantenimiento de la salud, la integridad física y la vida de los trabajadores de 
las mismas, cumpliendo así lo que ordena en su articulado el R.D. 1627/97 de 24 de Octubre (B.O.E. de 25/10/97). 

 

 

 

1.2  ESTABLECIMIENTO POSTERIOR DE UN PLAN  DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA 

El Estudio de Seguridad y Salud, debe servir también de base para que las Empresas Constructoras, Contratistas, 
Subcontratistas y trabajadores autónomos que participen en las obras, antes del comienzo de la actividad en las 
mismas, puedan elaborar un Plan de Seguridad y Salud tal y como indica el articulado del Real Decreto citado en el 
punto anterior. 

En dicho Plan podrán modificarse algunos de los aspectos señalados en este Estudio con los requisitos que 
establece la mencionada normativa. El citado Plan de Seguridad y Salud es el que, en definitiva, permitirá 
conseguir y mantener las condiciones de trabajo  necesarias para proteger la salud y la vida de los trabajadores 
durante el desarrollo de las obras que contempla este E.B.S.S. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO: IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 
2.1 TIPO DE OBRA 

La obra objeto de este E.B.S.S, consiste en la ejecución de diferentes fases de obra e instalaciones, realizadas con 
la finalidad de rehabilitar ciertas partes del Castillo de BURRIAC, tanto en la torre  como en dos estancias que se 
habilitarán como exposición y en la mejora de algunos elementos de muro y escaleras que en la actualidad no 
ofrecen las debidas garantías de seguridad. 

   

2.2 SITUACION DEL TERRENO Y/O LOCALES DE LA OBRA. 

EL Castillo está situado en la cima de una montaña. Sierra del Prelitoral. Maresme. 

Ciudad:  Término Municipal de Cabrera de Mar. 

Distrito postal:  08349  

Provincia: Barcelona. 

2.3 ACCESOS Y COMUNICACIONES.   

El acceso principal tiene su origen en el  pueblo de Cabrera de Mar y a través de un camino que asciende por la 
montaña hasta la cima, donde se encuentra situado.  

Se puede acceder igualmente a través de otro itinerario desde Argentona. 
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El Camino principal y casi exclusivo desde Cabrera, se encuentra en bastante buen estado, excepto en su tramo 
final, donde el agua y el viento han barrido la tierra y han dejado a la vista las piedras que dificultan el acceso. 

 

2.4 CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO.  

Como hemos comentado, la mayor parte del suelo está ocupado por rocas irregulares, de tipo pizarra que 
sobresalen del suelo en capas paralelas. Las construcciones actuales están cimentadas en la roca y están 
realizadas en piedra, tal como muestran las fotos adjuntas. 

Un estudio histórico que ya hemos indicado en otras partes del proyecto, nos permite visualizar todas las estancias 
que en las diversas fases de construcción llegó a tener el Castillo.  

En los Planos de Planta se grafían la situación de todas las partes y construcciones que en su día formaban el 
recinto amurallado. 

 
2.5 SERVICIOS Y REDES DE DISTRIBUCION AFECTADOS POR LA OBRA.  

  Ninguna. 

 

2.6 DENOMINACION DE LA OBRA. 

REHABILITACION  

 

2.7 PROPIETARIO / PROMOTOR. 

Nombre y Apellidos: Ayuntamiento de Cabrera de Mar. 

Provincia: Barcelona. 

Código postal:  08349  

   

 

CAPÍTULO TERCERO: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.  

 3.1 AUTOR DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

Nombre y Apellidos: Daniel GARCIA NAFARRATE. 

Titulación: Ingeniero de la construcción. Grado medio. 

Colegiado en: Barcelona 

Núm. colegiado:  

Dirección: c/ Sta. María, 139-15i, 2º 4ª 

Ciudad: Vilassar de Mar.     C. postal: 08340 

Teléfono: 670.089615  

 

3.2 COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE ELABORACION DE PROYECTO. 

 Daniel García Nafarrate. Único Técnico Autor del Proyecto. 

 

3.3 PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

El presupuesto total de la obra asciende a  25.100,00,- € 

  

3.4 PLAZO DE EJECUCIÓN ESTIMADO. 

El plazo de ejecución se estima en 60 días 

 

3.5 NÚMERO DE TRABAJADORES 

Durante la ejecución de las obras se estima la presencia en las obras de 5 trabajadores aproximadamente 
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3.6 RELACIÓN RESUMIDA DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 

Mediante la ejecución de las fases de obra antes citadas que, componen la parte técnica del proyecto al que se 
adjunta este E.B.S.S., se pretende la realización de obra mayor, consistente en:  

Actuaciones en la torre :  

- Colocación  de un suelo para disponer encima el depósito. de recogida de aguas fecales 
- Colocación de tres forjados de carpintería metálica, madera y cristal en su parte central, que nos permitirá 

la vista de la torre en todo su desarrollo. El primero sobre el depósito y que servirá de suelo al aseo. El 
segundo a la altura de la entrada a la torre y el tercero en la parte alta de la torre, para hacerla servir de 
mirador. 

- División de dos estancias en la planta aseo para la colocación del inodoro y un pequeño armario para 
guardar los artículos de limpieza. 

- Construcción de una escalera por el interior de la torre en dos tramos : el primero hacia la planta inferior 
donde está colocado el aseo y el segundo hacia el forjado de la parte superior, donde se colocará el 
mirador. 

 

Actuaciones en la zona de capilla y sala :  

- Realización de paredes y cubiertas. La capilla terminando parte de la cubierta existente abovedada y la 
sala con un terrado de cubierta plana.  

- Restauración de paredes y colocación de dos puertas de madera de acceso a estas salas. 
- Preparación del suelo para terminarlo en suelo porcelánico de tova rústica. 
- Colocación de ventanales fijos en huecos ya existentes en las paredes de orientación este y nuevos 

ventanales en las paredes que se vayan a realizar en orientación sur y oeste. 
 

Actuaciones en las zonas exteriores :  

- Limpieza de la maleza existente en todo el recinto y paredes. 
- Colocación de Grava en la parte superior del camino, realizada con deshechos de los derribos y 

construcciones, con material de ladrillo y porcelánico. ( RCD). 
- Elevación de una parte del muro de orientación sur que accede a un desnivel con una caída libre sobre 3 

m. y que en la actualidad está construido y anteriormente restaurado a una altura de 30 cm. Del suelo. 

- Colocación de un tramo final y una protección de una escalera que termina a una altura cercana al metro 
de altura sin elemento alguno de protección.  

 

CAPÍTULO CUARTO: FASES DE OBRA CON IDENTIFICACION DE RIESGOS. 

 Durante la ejecución de los trabajos se plantea la realización de las siguientes fases de obras con identificación de 
los riesgos que conllevan: 

 

4.1 ALBAÑILERIA.-    

                            Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 

Quemaduras físicas y químicas. 

Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

Ambiente pulvígeno. 

Caída de objetos y/o de máquinas. 

Caídas de personas al mismo nivel. 

Cuerpos extraños en ojos. 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

Sobreesfuerzos. 

Ruido. 

Caída de personas de altura. 

   

4.2 CARPINTERIA  DE MADERA 

                            Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

Ambiente pulvígeno. 
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Caída de objetos y/o de máquinas. 

Caídas de personas al mismo nivel. 

Cuerpos extraños en ojos. 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

Inhalación de sustancias tóxicas. 

Sobreesfuerzos. 

Ruido. 

  

4.3 FONTANERIA. MONTANTES Y BAJANTES. 

                            Caída de objetos y/o de máquinas. 

Caídas de personas al mismo nivel. 

Cuerpos extraños en ojos. 

Exposición a fuentes luminosas peligrosas. 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

Pisada sobre objetos punzantes. 

Sobreesfuerzos. 

 

4.4 SOLADOS Y  ALICATADOS. 

                            Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 

Quemaduras físicas y químicas. 

Caída de objetos y/o de máquinas. 

Caídas de personas al mismo nivel. 

Cuerpos extraños en ojos. 

Desprendimientos. 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

Sobreesfuerzos. 

Ruido. 

 

4.5 VIDRIERIA.- Caída ó colapso de andamios. 

       Caídas de personas a distinto nivel. 

Cuerpos extraños en ojos. 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

Pisada sobre objetos punzantes. 

Sobreesfuerzos. 

Caída de personas de altura. 

    

 CAPÍTULO QUINTO: RELACIÓN DE MEDIOS HUMANOS Y TÉCNICOS PREVISTOS CON IDENTIFICACION 
DE RIESGOS.  

 Se describen, a continuación, los medios humanos y técnicos que se prevé utilizar para el desarrollo de este 
proyecto.  

De conformidad con lo indicado en el R.D. 1627/97 de 24/10/97 se identifican los riesgos inherentes a tales medios 
técnicos  
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5.1 MAQUINARIA.  

  Ninguna. Todo el trabajo se realizará de forma manual, teniendo en cuenta la dificultad en los accesos. Solo se 
usará un generador para el funcionamiento de la maquinaria y una carretilla eléctrica para traer los materiales a 
usar en la rehabilitación. Para trasladar los materiales dentro de la obra se usará una carretilla manual. 

  

5.2 MEDIOS DE TRANSPORTE  

  Carretilla eléctrica.- Para el transporte de los materiales a usar en la obra. 

                               Aplastamientos. 

Atrapamientos. 

Caída de objetos y/o de máquinas. 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

Sobreesfuerzos. 

 

Carretilla manual.- Aplastamientos. 

Atrapamientos. 

Caída de objetos y/o de máquinas. 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

Sobreesfuerzos. 

Sacos textiles para evacuación de escombros.-      

Ambiente pulvígeno. 
Aplastamientos. 

Atrapamientos. 

Caída de objetos y/o de máquinas. 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

Sobreesfuerzos. 

   

  5.3 MEDIOS AUXILIARES  

  Andamios de caballete.-               

Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

Aplastamientos. 

Atrapamientos. 

Caída de objetos y/o de máquinas. 

Caída ó colapso de andamios. 

Caídas de personas a distinto nivel. 

Caídas de personas al mismo nivel. 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

Pisada sobre objetos punzantes. 

Sobreesfuerzos. 

Caída de personas de altura. 

          Escaleras de mano.-   

                            Aplastamientos. 

Atrapamientos. 

Caída de objetos y/o de máquinas. 

Caídas de personas a distinto nivel. 

Caídas de personas al mismo nivel. 
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Contactos eléctricos directos. 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

Sobreesfuerzos. 

 

5.4 HERRAMIENTAS 

  ‐ Herramientas eléctricas. 

  Atornilladoras con y sin alimentador.-  

Quemaduras físicas y químicas. 

Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

Atrapamientos. 

Caída de objetos y/o de máquinas. 

Contactos eléctricos directos. 

Contactos eléctricos indirectos. 

Cuerpos extraños en ojos. 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

Sobreesfuerzos. 

   

Cepilladora.-          Quemaduras físicas y químicas. 

       Ambiente pulvígeno. 

       Atrapamientos. 

       Caída de objetos y/o de máquinas. 

       Contactos eléctricos directos. 

       Contactos eléctricos indirectos. 

       Cuerpos extraños en ojos. 

       Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

       Sobreesfuerzos. 

   

Ingleteadora.-        Quemaduras físicas y químicas. 

       Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

       Atrapamientos. 

       Caída de objetos y/o de máquinas. 

       Contactos eléctricos directos. 

       Contactos eléctricos indirectos. 

       Cuerpos extraños en ojos. 

       Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

   

Lijadora.-                Quemaduras físicas y químicas. 

            Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

            Ambiente pulvígeno. 

            Atrapamientos. 

            Caída de objetos y/o de máquinas. 

            Contactos eléctricos directos. 

            Contactos eléctricos indirectos. 

            Cuerpos extraños en ojos. 
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            Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

            Incendios. 

            Sobreesfuerzos. 

            Ruido. 

   

Taladradora.-        Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

    Ambiente pulvígeno. 

    Atrapamientos. 

    Caída de objetos y/o de máquinas. 

    Contactos eléctricos directos. 

    Contactos eléctricos indirectos. 

    Cuerpos extraños en ojos. 

    Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

    Sobreesfuerzos. 

 

 - Herramientas de mano. 

Bolsa porta herramientas.-       

    Caída de objetos y/o de máquinas. 

                             Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

  Caja completa de herramientas (de carpintero).-    

     Caída de objetos y/o de máquinas. 

                              Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

   

Cubeta, cubos, recipientes.-           

Caída de objetos y/o de máquinas. 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

Sobreesfuerzos. 

   

Cuerda de servicio.- Quemaduras físicas y químicas. 

Atrapamientos. 

Sobreesfuerzos. 

   

Destornilladores, berbiquies.-            

Caída de objetos y/o de máquinas. 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

Pisada sobre objetos punzantes. 

Sobreesfuerzos. 

   

Martillos de golpeo, mallos, trompas y "porras".-                 

Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

Caída de objetos y/o de máquinas. 

Cuerpos extraños en ojos. 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
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Nivel, regla, escuadra y plomada.-               

Caída de objetos y/o de máquinas. 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

Paleta, paletín, llana normal y llana dentada.-        

       Caída de objetos y/o de máquinas. 

                         Cortes con objetos y/o maquinaria. 

Sobreesfuerzos. 

5.5 TIPOS DE ENERGÍA 

Agua.-                      

   

Electricidad.-          Mediante un generador 

                               Quemaduras físicas y químicas. 

      Contactos eléctricos directos. 

     Contactos eléctricos indirectos. 

      Incendios. 

   

Esfuerzo humano.-  

Sobreesfuerzos. 

 

 

 

5.6 MATERIALES 

Aguas.-                    

   

Aridos ligeros.-        Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

      Ambiente pulvígeno. 

   

Barnices y pinturas.-Atmósferas tóxicas, irritantes. 

  Incendios. 

  Inhalación de sustancias tóxicas. 

  Cemento cola.-      Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 

    Quemaduras físicas y químicas. 

    Ambiente pulvígeno. 

   

Cinta adhesiva 

     

Clavos y puntas.-   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
 Pisada sobre objetos punzantes. 

   

Grapas, abrazaderas y tornillería.-               

 Caída de objetos y/o de máquinas. 

 Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

 Pisada sobre objetos punzantes. 
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Guías, sopandas y herrajes.-              

Caída de objetos y/o de máquinas. 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

Pisada sobre objetos punzantes. 

Sobreesfuerzos. 

   

Hormigón, mortero.-                 

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 

Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

Cuerpos extraños en ojos. 

   

Junquillos de madera y metálicos, perfiles de goma.-   

Caída de objetos y/o de máquinas. 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

   

Juntas.-                   

        Caída de objetos y/o de máquinas. 

               Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

  Piedra de todos los tipos.-                 

Caída de objetos y/o de máquinas. 

                  Cuerpos extraños en ojos. 

                  Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

                  Sobreesfuerzos. 

  Masillas de sellado y pastas.-                 

Quemaduras físicas y químicas. 

   

Molduras, marcos, plafones, tableros, tablas, viguetas.       

Aplastamientos. 

Atrapamientos. 

Caída de objetos y/o de máquinas. 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

Incendios. 

Sobreesfuerzos.   

Separadores de junta.-                       

   Caída de objetos y/o de máquinas. 

  Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

   

Siliconas, masillas y cementos químicos.- 

Quemaduras físicas y químicas. 

Atmósferas tóxicas, irritantes. 

Inhalación de sustancias tóxicas.      

Yesos, estopas y alambres.-                

Quemaduras físicas y químicas. 

Caída de objetos y/o de máquinas. 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
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Sobreesfuerzos. 

 

5.7 MANO DE OBRA, MEDIOS HUMANOS 

                                   Responsable técnico. 

                                  Cinco trabajadores 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 6: MEDIDAS DE PREVENCION DE LOS RIESGOS 
  6.1 NORMATIVAS Y PREVENCIONES COLECTIVAS  

 Normativa General : 

Exige el R.D. 1627/97 de 24 de Octubre la realización de este Estudio de Seguridad y Salud que debe contener una 
descripción de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando a tal efecto las medidas preventivas 
adecuadas; relación de aquellos otros que no han podido evitarse conforme a lo señalado anteriormente, indicando 
las protecciones técnicas tendentes a reducir los y las medidas preventivas que los controlen. Han de tenerse en 
cuenta, sigue el R.D., la tipología y características de los materiales y elementos que hayan de usarse, 
determinación del proceso constructivo y orden de ejecución de los trabajos. Tal es lo que se manifiesta en el 
Proyecto de Obra al que acompaña este Estudio de Seguridad y Salud. 

Sobre la base de lo establecido en este estudio, se elaborará el correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (art. 7 del citado R.D.) por el Contratista en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 
previsiones contenidas en este estudio, en función de su propio sistema de ejecución de la obra o realización de las 
instalaciones a que se refiere este Proyecto. En dicho plan se recogerán las propuestas de medidas de prevención 
alternativas que el contratista crea oportunas siempre que se justifiquen técnicamente y que  tales cambios no 
impliquen la disminución de los niveles de prevención previstos. Dicho plan deberá ser aprobado por el Coordinador 
de Seguridad y Salud en fase de ejecución de las obras (o por la Dirección Facultativa sino fuere precisa la 
Coordinación citada). 

A tales personas compete la comprobación, a pie de obra, de los siguientes aspectos técnicos previos: 

Revisión de los planos de la obra o proyecto de instalaciones 

Replanteo 

Maquinaria y herramientas adecuadas 

Medios de transporte adecuados al proyecto 

Elementos auxiliares precisos 

Materiales, fuentes de energía a utilizar 

Protecciones colectivas necesarias y protecciones particulares, etc. 
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Entre otros aspectos, en esta actividad se deberá haber ponderado la posibilidad de adoptar alguna de las 
siguientes alternativas: 

Tender a la normalización y repetitividad de los trabajos, para racionalizarlo y hacerlo más seguro, amortizable y 
reducir adaptaciones artesanales y manipulaciones perfectamente prescindibles en obra. 

Se procurará proyectar con tendencia a la supresión de operaciones y trabajos que puedan realizarse en taller, 
eliminando de esta forma la exposición de los trabajadores a riesgos innecesarios. 

El comienzo de los trabajos, sólo deberá acometerse cuando se disponga de todos los elementos necesarios para 
proceder a su asentamiento y delimitación definida de las zonas de influencia durante las maniobras, suministro de 
materiales así como el radio de actuación de los equipos en condiciones de seguridad para las personas y los 
restantes equipos. 

Se establecerá un planning para el  avance de los trabajos, así como la retirada y acopio de la totalidad de los 
materiales empleados, en situación de espera. 

Ante la presencia de líneas de alta tensión tanto la grúa como el resto de la maquinaria que se utilice durante la 
ejecución de los trabajos guardarán la distancia de seguridad de acuerdo con lo indicado en el presente estudio. 

Se revisará todo lo concerniente a la instalación eléctrica comprobando su adecuación a la potencia requerida y el 
estado de conservación en el que se encuentra. 

Será debidamente cercada la zona en la cual pueda haber peligro de caída de materiales, y no se haya podido 
apantallar adecuadamente la previsible parábola de caída del material. 

Como se indica en el art. 8 del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre, los principios generales de prevención en materia 
de seguridad y salud que recoge el art. 15  de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, deberán ser tomados en 
consideración por el proyectista en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra y en 
particular al tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con el fin de planificar los diferentes 
trabajos y al estimar la duración prevista de los mismos. El Coordinador en materia de seguridad y salud en fase de 
proyecto será el que coordine estas cuestiones. 

Se efectuará un estudio de acondicionamiento de las zonas de trabajo, para prever la colocación de plataformas, 
torretas,  zonas de paso y formas de acceso, y poderlos utilizar de forma conveniente. 

Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso, el equipo indispensable y necesario, prendas de protección 
individual tales como cascos, gafas, guantes, botas de seguridad homologadas, impermeables y otros medios que 
puedan servir para eventualidades o socorrer y evacuar a los operarios que puedan accidentarse. 

El personal habrá sido instruido sobre la utilización correcta de los equipos individuales de protección, necesarios 
para la realización de su trabajo. En los riesgos puntuales y esporádicos de caída de altura, se utilizará 
obligatoriamente el cinturón de seguridad ante la imposibilidad de disponer de la adecuada protección colectiva u 
observarse vacíos al respecto a la integración de la seguridad en el proyecto de ejecución. 

 

Cita el art. 10 del R.D. 1627/97 la aplicación de los principios de acción preventiva en las siguientes tareas o 
actividades: 

 

-Mantenimiento de las obras en buen estado de orden y limpieza 

-Elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de acceso y la 
determinación de vías de paso y circulación. 

-La manipulación de los diferentes materiales y medios auxiliares. 

-El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las instalaciones y dispositivos 
necesarios con el objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

-La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los diferentes materiales, en 
particular los peligrosos. 

-La recogida de materiales peligrosos utilizados 

-El almacenamiento y la eliminación de residuos y escombros. 

-La adaptación de los diferentes tiempos efectivos a dedicar a las distintas fases del trabajo. 

-La cooperación entre Contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

-Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se desarrolle de manera 
próxima. 
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Las obras, dada su ubicación  se realizarán exclusivamente en diurno y con luz natural. 

Protección de personas en instalación eléctrica 

Instalación eléctrica ajustada al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y hojas de interpretación, certificada 
por instalador autorizado. 

En aplicación de lo indicado en el apartado 3A del Anexo IV al R.D. 1627/97 de 24/10/97, la instalación eléctrica 
deberá satisfacer, además,  las dos siguientes condiciones: 

Deberá proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrañe peligro de incendio ni de explosión y de modo 
que las personas estén debidamente protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto directo o indirecto. 

El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de protección deberán tener en cuenta el 
tipo y la potencia de la energía suministrada, las condiciones de los factores externos y la competencia de las 
personas que tengan acceso a partes de la instalación. 

Los cables serán adecuados a la carga que han de soportar, conectados a las bases mediante clavijas 
normalizadas, blindados e interconexionados con uniones antihumedad y antichoque. Los fusibles blindados y 
calibrados según la carga máxima a soportar por los interruptores. 

Continuidad de la toma de tierra en las líneas de suministro interno de obra con un valor máximo de la resistencia 
de 80  Ohmios. Las máquinas fijas dispondrán de toma de tierra independiente. 

Las tomas de corriente estarán provistas de conductor de toma a tierra y serán blindadas. 

Todos los circuitos de suministro a las máquinas e instalaciones de alumbrado estarán protegidos por fusibles 
blindados o interruptores magnetotérmicos y disyuntores diferenciales de alta sensibilidad en perfecto estado de 
funcionamiento. 

Distancia de seguridad a líneas de Alta Tensión: No existen. 

Tajos en condiciones de humedad muy elevadas: 

Es preceptivo el empleo de transformador portátil de seguridad de 24 V o protección mediante transformador de 
separación de circuitos. 

Se acogerá a lo dispuesto en la MIBT 028 (locales mojados). 

  

 -Prevención de incendios. Orden y Limpieza.: 

Si las zanjas o pozos entran en contacto con zonas que albergan o transportan sustancias de origen orgánico o 
industrial, deberán adoptarse precauciones adicionales respecto a la presencia de residuos tóxicos, combustibles, 
deflagrantes, explosivos o biológicos. 

Junto al equipo de oxicorte y en cada una de las cabinas de la maquinaria utilizada en la demolición se dispondrá 
de un extintor. 

La evacuación rápida del personal interior de la excavación debe quedar garantizado por la retirada de objetos en el 
fondo de zanja, que puedan interrumpir el paso.  

Las zanjas de más de 1,30 m de profundidad, estarán provistas de escaleras preferentemente de aluminio, que 
rebasen 1 m sobre el nivel superior del corte, disponiendo una escalera por cada 15 m de zanja abierta o fracción 
de este valor, que deberá estar correctamente arriostrada transversalmente. 

Las bocas de los pozos deben condenarse con un tablero resistente, red o elemento equivalente cuando no se esté 
trabajando en su interior y con independencia de su profundidad. 

En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre las zanjas, pequeños desniveles y obstáculos, 
originados por los trabajos se realizarán mediante pasarelas, preferiblemente prefabricadas de metal o en su 
defecto realizadas "in situ", de una anchura mínima de 1 m, dotada en sus laterales de barandilla de seguridad 
reglamentaria y capaz de resistir 300 Kg. de peso, dotada de guirnaldas de iluminación nocturna. 

El material de excavación estará apilado a una distancia del borde de la excavación igual o superior a la mitad de 
su profundidad (multiplicar por dos en terrenos arenosos). La distancia mínima al borde es de 50 cm 

El acopio y estabilidad de los escudos metálicos de entibación deberá estar previsto durante su fase de ensamblaje 
y reposo en superficie, así como las cunas, carteles o utillaje específico para este tipo de entibados. 

- Circulación y accesos en obra: 
Se estará a lo indicado en el artículo 11 A del Anexo IV del R.D. 1627/97 de 24/10/97 respecto a vías de circulación 
y zonas peligrosas. 

Los accesos de vehículos deben ser distintos de los del personal, en el caso de que se utilicen los mismos se debe 
dejar un pasillo para el paso de personas protegido mediante vallas. 
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En ambos casos los pasos deben ser de superficies regulares, bien compactados y nivelados, si fuese necesario 
realizar pendientes se recomienda que estas no superen un 11% de desnivel. Todas estas vías estarán 
debidamente señalizadas y periódicamente se procederá a su control y mantenimiento. Si existieran zonas de 
acceso limitado deberán estar equipadas con dispositivos que eviten el paso de los trabajadores no autorizados. 

El paso de vehículos en el sentido de entrada se señalizará con limitación de velocidad a 10 ó 20 Km./h. y ceda el 
paso. Se obligará la detención con una señal de STOP en lugar visible del acceso en sentido de salida. 

En las zonas donde se prevé que puedan producirse caídas de personas o vehículos deberán ser balizadas y 
protegidas convenientemente. 

Las maniobras de camiones y/u hormigonera deberán ser dirigidas por un operario competente, y deberán 
colocarse topes para las operaciones de aproximación y vaciado. 

El grado de iluminación natural será suficiente y en caso de luz artificial (durante la noche o cuando no sea 
suficiente la luz natural) la intensidad será la adecuada, citada en otro lugar de este estudio. 

En su caso se utilizarán portátiles con protección antichoques. Las luminarias estarán colocadas de manera que no 
supongan riesgo de accidentes para los trabajadores (art. 9). 

Si los trabajadores estuvieran especialmente a riesgos en caso de avería eléctrica, se dispondrá iluminación de 
seguridad de intensidad suficiente. 

 

- Protecciones y resguardos en máquinas: 
 

Toda la maquinaria utilizada durante la obra, dispondrá de carcasas de protección y resguardos sobre las partes 
móviles, especialmente de las transmisiones, que impidan el acceso involuntario de personas u objetos a dichos  
mecanismos, para evitar el riesgo de atrapamiento. 

 

- Protección contra contactos eléctricos : 
Indirectos: 

 

Esta protección consistirá en la puesta a tierra de las masas de la maquinaria eléctrica asociada a un dispositivo 
diferencial. 

El valor de la resistencia a tierra será tan bajo como sea posible, y como máximo será igual o inferior al cociente de 
dividir la tensión de seguridad (Vs), que en locales secos será de 50 V y en los locales húmedos de 24 V, por la 
sensibilidad en amperios del diferencial(A). 

 

Directos: 

Los cables eléctricos que presenten defectos del recubrimiento aislante se habrán de reparar para evitar la 
posibilidad de contactos eléctricos con el conductor. 

Los cables eléctricos deberán estar dotados de clavijas en perfecto estado a fin de que la conexión a  los enchufes 
se efectúe correctamente. 

Los vibradores estarán alimentados a una tensión de 24 voltios o por medio de transformadores o grupos 
convertidores de separación de circuitos. En todo caso serán de doble aislamiento. 

En general cumplirán lo especificado en el presente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 

- Medidas Preventivas de tipo general: 
 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud que deberán aplicarse en las Obras: 

Las relativas a los lugares de trabajo en las obras. 

Observación preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se aplicaran siempre que lo exijan 
las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 

 

- TOTALIDAD DE LA OBRA . Medidas de seguridad a aplicar en los puestos de trabajo.   

Estabilidad y Solidez: 

-Deberá procurarse de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y equipos y, en general, de 
cualquier elemento que en cualquier desplazamiento pudiera afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores. 
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-El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una resistencia suficiente solo se 
autorizara en caso de que se proporcionen equipos o medios apropiados para que el trabajo se realice de manera 
segura. 

 

Instalaciones de Suministro y Reparto de energía. 

-La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse a lo dispuesto en su normativa 
especifica. 

En todo caso, y a salvo de disposiciones especificas de la normativa citada, dicha instalación deberá satisfacer las 
condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 

-Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrañen ningún peligro de 
incendio ni de explosión y de modo que las personas estén debidamente protegidas contra los riesgos de 
electrocución por contacto directo o indirecto. 

-El proyecto, la realización y la elección  del material y de los dispositivo de protección deberán tener en cuenta el 
tipo y la potencia de la energía suministrada, las condiciones de los factores externas y la competencia de las 
personas que tengan acceso a partes de la instalación. 

 

Vias y Salidas de Emergencia: 

-Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo mas directamente posible en 
una zona de seguridad. 

-En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse rápidamente y en condiciones de 
máxima seguridad para los trabajadores. 

-El numero, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia dependerán del uso de los 
equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, así como del número máximo de personas que puedan 
estar presente en ellos. 

-Las vías y salidas especificas deberán señalizarse conforme al R.D. 485/97. 

Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente. 

-Las vías y salidas de emergencia, así como las de circulación y las puertas  que den acceso a ellas, no deberán 
estar obstruidas por ningún objeto para que puedan ser utilizadas sin trabas en ningún momento. 

-En caso de avería del sistema de alumbrado las vías de salida y emergencia deberán disponer de iluminación  de 
seguridad de la suficiente intensidad. 

 

Detección y lucha contra incendios: 

-Según las características de la obra y las dimensiones y usos de los locales los equipos presentes, las 
características físicas y químicas de las sustancias o materiales y del número de personas que pueda hallarse 
presentes, se dispondrá de un número suficiente de dispositivos contraincendios y, si fuere necesario detectores y 
sistemas de alarma. 

-Dichos dispositivos deberán revisarse y mantenerse con regularidad. Deberán realizarse periódicamente pruebas y 
ejercicios adecuados. 

-Los dispositivos no automáticos deben ser de fácil acceso y manipulación. 

 

Ventilación: 

-Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los trabajadores, estos deberán 
disponer de aire limpio en cantidad suficiente. 

-Si se utiliza una instalación de ventilación, se mantendrá en buen estado de funcionamiento y no se expondrá a 
corrientes de aire a los trabajadores. 

 

Exposición a riesgos particulares.: 

-Los trabajadores no estarán expuestos a fuertes niveles de ruido, ni a factores externos nocivos (gases, vapores, 
polvos). 

-Si algunos trabajadores deben permanecer en zonas cuya atmósfera pueda contener sustancias tóxicas o no tener 
oxigeno en cantidad suficiente o ser inflamable, dicha atmósfera deberá ser controlada y deberán adoptarse 
medidas de seguridad al respecto. 
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-En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de alto riesgo.   

-Deberá estar bajo vigilancia permanente desde el exterior para que se le pueda prestar un auxilio eficaz e 
inmediato. 

 

Temperatura:  

Debe ser adecuada para el organismo humano durante el tiempo de trabajo, teniendo en cuenta el método de 
trabajo y la carga física impuesta. 

 

Iluminación: 

-Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación de obras deberán disponer de suficiente iluminación 
natural (si es posible) y de una iluminación artificial adecuada durante la noche y cuando no sea suficiente la 
natural. 

-Se utilizaran portátiles antichoque y el color utilizado no debe alterar la percepción de los colores de las señales o 
paneles. 

-Las instalaciones de iluminación de los locales, las vías y los puestos de trabajo deberán colocarse de manera que 
no creen riesgos de accidentes para los trabajadores. 

 

Puertas y Portones: 

-Las puertas correderas irán protegidas ante la salida posible de los raíles y caerse. 

-Las que abran hacia arriba deberán ir provistas de un sistema que le impida volver a bajarse. 

-Las situadas en recorridos de emergencia deberán estar señalizadas de manera adecuada. 

-En la proximidad de portones destinados a la circulación de vehículos se dispondrán puertas mas pequeñas para 
los peatones que serán señalizadas y permanecerán expeditas durante todo momento. 

-Deberán funcionar sin producir riesgos para los trabajadores, disponiendo de dispositivos de parada de 
emergencia y podrán abrirse manualmente en caso de averías. 

Muelles y Rampas de Carga: 

-Los muelles y rampas de carga deberán ser adecuados a las dimensiones de las cargas transportadas. 

-Los muelles de carga deberán tener al menos una salida y las rampas de carga deberán ofrecer la seguridad de 
que los trabajadores no puedan caerse. 

 

Espacios de trabajo:  

Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera que los trabajadores dispongan de la 
suficiente libertad de movimientos para sus actividades, teniendo en cuenta la presencia de todo el equipo y 
material necesario. 

 

Primeros Auxilios: 

-Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo momento por 
personal con la suficiente formación para ello. 

-Deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, de los trabajadores 
accidentados o afectados por una indisposición repentina. 

-Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad requieran, deberán contarse con uno o varios locales para 
primeros auxilios. 

-Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las instalaciones y el material de primeros auxilios 
indispensables y tener fácil acceso para las camillas. Deberán estar señalizados conforme el Real Decreto sobre 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

-En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá disponer también de material de 
primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil acceso. 

Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono del servicio local de 
urgencia. 
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Mujeres embarazadas y madres lactantes.:  

Las mujeres embarazadas y las madres lactantes deberán tener la posibilidad de descansar tumbadas en 
condiciones adecuadas. 

 

Trabajadores minusválidos:  

Los lugares de trabajo deberán estar acondicionados teniendo en cuenta en su caso, a los trabajadores 
minusválidos. 

 

Disposiciones varias: 

-Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera que sean claramente visibles e 
identificables. 

-En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su caso, de otra bebida apropiada no 
alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen como cerca de los puestos de trabajo. 

-Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso para preparar sus comidas en 
condiciones de seguridad y salud. 

 

INTERIORES DE LA OBRA.- Medidas de seguridad a aplicar en los puestos de trabajo.  

Observación preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se aplicarán siempre que los 
exijan las características de la obra o de la actividad las circunstancias o cualquier riesgo. 

Estabilidad y solidez:  

Los locales deberán poseer la estructura y la estabilidad apropiadas a su tipo de utilización. 

 

 

 

Puertas de emergencia: 

-Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar cerradas, de tal forma que 
cualquier persona que necesite utilizarlas en caso de emergencia pueda abrirlas fácil e inmediatamente. 

-Estarán prohibidas como puertas de emergencia las puertas correderas y las puertas giratorias. 

 

Ventilación: 

-En caso de que se utilicen instalaciones de aire acondicionado o de ventilación mecánica, éstas deberán funcionar 
de tal manera que los trabajadores no estén expuestos a corrientes de aire molestas. 

-Deberá eliminarse con rapidez todo depósito de cualquier tipo de suciedad que pudiera entrañar un riesgo 
inmediato para la salud de los trabajadores por contaminación del aire que respiran. 

 

Temperatura: 

-La temperatura de los locales de descanso, de los locales para el personal de guardia, De los servicios higiénicos, 
de los comedores y de los locales de primeros auxilios deberá corresponder al uso especifico de dichos locales. 

-Las ventanas, los vanos de iluminación cenitales y los tabiques acristalados deberá permitir evitar una insolación 
excesiva, teniendo en cuenta el tipo de trabajo y uso del local. 

 

Suelo, paredes y techos de los locales: 

-Los suelos de los locales deberán estar libres de protuberancias, agujeros o planos inclinados peligrosos, y ser 
fijos, estables y no resbaladizos. 

-Las superficies de los suelos, las paredes y los techos de los locales se deberán poder limpiar y enlucir para lograr 
condiciones de higiene adecuadas. 

-Los tabiques transparentes o translúcidos y, en especial, los tabiques acristalados situados en los locales o en las 
proximidades de los puestos de trabajo y vias de circulación, deberán estar claramente señalizados y fabricados 
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con materiales seguros o bien estar separados de dichos puestos y vias, para evitar que los trabajadores puedan 
golpearse con los mismos o lesionarse en caso de rotura de dichos tabiques. 

 

Ventanas y vanos de iluminación cenital: 

-Las ventanas, vanos de iluminación cenital y dispositivos de ventilación deberán poder abrirse, cerrarse, ajustarse 
y fijarse por los trabajadores de manera segura. 

Cuando estén abiertos, no deberán quedar en posiciones que constituyan un peligro para los trabajadores. 

-Las ventanas y vanos de iluminación cenital deberán proyectarse integrando los sistemas de limpieza o deberán 
llevar dispositivos que permitan limpiarlos sin riesgo para los trabajadores que efectúen este trabajo ni para los 
demás trabajadores que se hallen presentes. 

 

 Puertas y portones: 

-La posición, el número, los materiales de fabricación y las dimensiones de las puertas y portones se determinarán 
según el carácter y el uso de los locales. 

-Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista. 

-Las puertas y los portones que se cierren solos deberán ser transparentes o tener paneles transparentes. 

-Las superficies transparentes o translúcidas de las puertas o portones que no sean de materiales seguros deberán 
protegerse contra la rotura cuando ésta pueda suponer un peligro para los trabajadores. 

 

Vías de circulación:  

Para garantizar la protección de los trabajadores, el trazado de las vías de circulación deberá estar claramente 
marcado en la medida en que lo exijan la utilización y las instalaciones de los locales. 

 

 

Escaleras mecánicas y cintas rodantes: 

Las escaleras mecánicas y las cintas rodantes deberán funcionar de manera segura y disponer de todos los 
dispositivos de seguridad necesarios.  En particular deberán poseer dispositivos de parada de emergencia 
fácilmente identificables y de fácil acceso. 

 

Dimensiones y volumen de aire de los locales:  

Los locales deberán tener una superficie y una altura que permitan que los trabajadores llevar a cabo su trabajo sin 
riesgos para su seguridad, su salud o su bienestar. 

 

EXTERIORES DE LA OBRA.- Medidas de seguridad a aplicar en los puestos de trabajo.  

Observación preliminar las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se paliarán siempre que lo exijan 
las características de la obra o de la actividad las circunstancias o cualquier riesgo. 

 

 Estabilidad y solidez: 

-Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del suelo deberán ser sólidos y 
estables teniendo en cuenta: 

 El número de trabajadores que los ocupen. 

 Las cargas máximas que, en su caso, puedan tener que soportar, así como su distribución. 

 Los factores externos que pudieran afectarles. 

-En caso de que los soportes y los demás elementos de estos lugares de trabajo no poseyeran estabilidad propia, 
se deberán garantizar su estabilidad mediante elementos de fijación apropiados y seguros con el fin de evitar 
cualquier desplazamiento inesperado o involuntario del conjunto o departe de dichos puestos de trabajo. 

-Deberá verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, y especialmente después de cualquier 
modificación de la altura o de la profundidad del puesto de trabajo. 

 



TFG ESTUDI HISTÒRIC I PROPOSTA DE REHABILITACIÓ I CONSULTES HISTÒRIQUES DEL CASTELL DEL BURRIAC                                                                                                                                    

Autor: Garcia Nafarrate, Daniel  106

Caída de objetos: 

-Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales, para ello se utilizarán siempre 
que sea técnicamente posible, medidas de protección colectiva. 

-Cuando sea necesario, se establecerán paso cubiertos o se impedirá el acceso a las zonas peligrosas. 

-Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán colocarse o almacenarse de forma que se 
evite su desplome, caída o vuelco. 

 

Caídas de altura: 

-Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas existentes en los pisos de las 
obras, que supongan para los trabajadores un riesgo de caída de altura superior a 2 metros, se protegerán 
mediante barandillas u otro sistema de protección colectiva de seguridad equivalente. 

-Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura mínima de 90 centímetros y dispondrán de un reborde de 
protección, un pasamanos y una protección intermedia que impidan el paso o deslizamiento de los trabajadores. 

-Los trabajos en altura sólo podrán efectuase en principio, con la ayuda de equipos concebidos para el fin o 
utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como barandillas, plataformas o redes de seguridad. 

-Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera posible, deberán disponerse de medios de acceso seguros y utilizarse 
cinturones de seguridad con anclaje u otros medios de protección equivalente. 

-La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de protección deberán 
verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma periódica y cada vez que sus condiciones de seguridad 
puedan resultar afectadas por una modificación, periodo de no utilización o cualquier otra circunstancia. 

 

Factores atmosféricos:  

Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que puedan comprometer su seguridad 
y su salud. 

 

Andamios y escaleras: 

-Los andamios deberán proyectarse, construirse y mantenerse convenientemente de manera que se evite que se 
desplomen o se desplacen accidentalmente. 

-Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán construirse, protegerse y 
utilizarse de forma que se evite que las personas tengan o estén expuestas a caídas de objetos.  A tal efecto, sus 
medidas de ajustará al número de trabajadores que vayan a utilizarlos. 

-Los andamios deberán ir inspeccionados por una persona competente: 

Antes de su puesta en servicio. 

A intervalos regulares en lo sucesivo. 

Después de cualquier modificación, periodo de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas o 
cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad. 

-Los andamios móviles deberán asegurarse contra los desplazamientos involuntarios. 

-Las escaleras de mano deberán cumplir las condiciones de diseño y utilización señaladas en el Real Decreto 
486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares 
de trabajo. 

 

Aparatos elevadores: 

-Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en la obra, deberán ajustarse a lo dispuesto en su 
normativa específica. 

-En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los aparatos elevadores y los 
accesorios de izado deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 

-Los aparatos elevadores y los accesorios de izado incluido sus elementos constitutivos, sus elementos de fijación, 
anclaje y soportes, deberán: 

Ser de buen diseño y construcción y tener una resistencia suficiente para el uso al que estén destinados. 

 Instalarse y utilizarse correctamente. 
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 Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una formación adecuada. 

-En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se deberá colocar de manera visible, la indicación del 
valor de su carga máxima. 

-Los aparatos elevadores lo mismo que sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de aquéllos a los 
que estén destinados. 

 

 Vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales: 

-Los vehículos y maquinaría para movimiento de tierra y manipulación de materiales deberán ajustarse a lo 
dispuesto en su normativa específica. 

-En todo caso y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los vehículos y maquinaría para 
movimiento de tierras y manipulación de materiales deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los 
siguientes puntos de este apartado. 

-Todos los vehículos y toda maquinaría para movimientos de tierras y para manipulación de materiales deberán: 

Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuanto, en la medida de los posible, los principios de la 
ergonomía. 

Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

Utilizarse correctamente. 

-Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarías para movimientos de tierras y manipulación de 
materiales deberán recibir una formación especial. 

-Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones o en el agua vehículos o 
maquinarías para movimientos de tierras y manipulación de materiales. 

-Cuando sea adecuado, las maquinarías para movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán estar 
equipadas con estructuras concebidas para proteger el conductor contra el aplastamiento, en caso de vuelco de la 
máquina, y contra la caída de objetos. 

 

Instalaciones, máquinas y equipo: 

-Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa 
específica. 

-En todo caso, y a salvo de las disposiciones específicas de la normativa citada, las instalaciones, máquina y 
equipos deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 

-Las instalaciones, máquinas y equipos incluidas las herramientas manuales o sin motor, deberán: 

Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta en la medida de lo posible, los principios de la ergonomía. 

Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 

Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada. 

Las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 

 

Movimientos de tierras, excavaciones, pozos, trabajos subterráneos y túneles: 

-Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, deberán tomarse medidas para localizar y reducir al 
mínimo los peligros debidos a cables subterráneos y demás sistemas de distribución. 

-En las excavaciones, pozos, trabajos subterráneos o túneles deberán tomarse las precauciones adecuadas: 

Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras, caídas de personas, tierras, materiales u 
objetos, mediante sistemas de entibación, blindaje, apeo, taludes u otras medidas adecuadas. 

Para prevenir la irrupción accidental de agua mediante los sistemas o medidas adecuado. 

Para garantizar una ventilación suficiente en todos los lugares de trabajo de manera que se mantenga una 
atmósfera apta para la respiración que no sea peligrosa o nociva para la salud. 

Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de que se produzca un incendio o una irrupción 
de agua o la caída de materiales. 

Deberán preverse vías seguras para entrar y salir de la excavación. 
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Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los vehículos en movimiento deberán mantenerse alejados 
de las excavaciones o deberán tomarse las medidas adecuadas en su caso mediante la construcción de barreras, 
para evitar su caída en las mismas o el derrumbamiento del terreno. 

 

Instalaciones de distribución de energía: 

-Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribución de energía presentes en la 
obra, en particular las que estén sometidas a factores externos. 

Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán estar localizadas, verificadas y señalizadas 
claramente. 

Cuando existen líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la seguridad en la obra será necesario 
desviarlas fuera del recinto de la obra o dejarlas sin tensión.  Si esto no fuera posible, se colocarán barreras o 
avisos para que los vehículos y las instalaciones se mantengan alejados de las mismas. 

En caso de que vehículos de la obra tuvieran que circular bajo el tendido se utilizarán una señalización de 
advertencia y una protección de delimitación de altura. 

 

Estructuras metálicas o de hormigón, encofrados y piezas prefabricadas pesadas: 

-Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los encofrados, las piezas prefabricas pesadas o los 
soportes temporales y los apuntalamientos sólo se podrán montar o desmontar bajo vigilancia, control y dirección 
de una persona competente. 

-Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberán proyectarse, calcularse, montarse y 
mantenerse de manera que puedan soportar sin riesgo las cargas a que sean sometidos. 

-Deberán adoptarse las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra los peligros derivados de la 
fragilidad o inestabilidad temporal de la obra. 

 

 

 

Otros trabajos específicos: 

-Los trabajos de derribo o demolición que puedan suponer un peligro para los trabajadores deberán estudiarse, 
planificarse y emprenderse bajo la supervisión de una persona competente y deberán realizarse adoptando las 
precauciones, métodos y procedimientos apropiados. 

-En los trabajos en tejados deberán adoptarse las medidas de protección colectiva que sean necesarias en 
atención a la altura, inclinación o posible carácter o estado resbaladizo, para evitar la caída de trabajadores, 
herramientas o materiales.  Asimismo cuando haya que trabajar sobre o cerca de superficies frágiles, se deberán 
tomar las medidas preventivas adecuadas para evitar que los trabajadores las pisen inadvertidamente o caigan a 
través suyo. 

-Los trabajos con explosivos, así como los trabajos en cajones de aire comprimido se ajustarán a lo dispuesto en su 
normativa específica. 

-Las ataguías deberán estar bien construidas, con materiales apropiados y sólidos, con una resistencia suficiente y 
provistas de un equipamiento adecuado para que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de irrupción de 
agua y de materiales. 

-La construcción, el montaje, la transformación o el desmontaje de una ataguía deberá realizarse únicamente bajo 
la vigilancia de una persona competente.  Asimismo las ataguías deberán ser inspeccionadas por una persona 
competente a intervalos regulares. 

 

Evacuación de escombros: 

-La evacuación de escombros se no se debe realizar nunca por "lanzamientos libres" de los escombros desde 
niveles superiores hasta el suelo. 

-Se emplearan cestas, bateas en el caso de realizarse con la grúa, aunque se recomienda el uso de tubos de 
descarga por su economía e independencia de la grúa. 

-En la evacuación de escombros mediante tubos de descarga se deben seguir las siguientes medidas precautorias: 

Seguir detalladamente las instrucciones de montaje facilitadas por el fabricante. 

Los trozos de escombro de grandes longitudes se fragmentaran, con objeto de no producir atascos en el tubo. 
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En el punto de descarga final se situará un contenedor que facilite la evacuación, y disminuya la dispersión del 
acopio. 

Las inmediaciones del punto de descarga se delimitará y señalizará el riesgo de caída de objetos 

 

- 6.2  PROTECCIONES COLECTIVAS GENERALES.  
 

SEÑALIZACION.- 

El Real Decreto 485/1997, de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones mínimas de carácter general 
relativas a la señalización de seguridad y salud en el trabajo, indica que deberá utilizarse una señalización de 
seguridad y salud con los trabajadores, a fin de: 

   -Prevenir sobre la existencia de determinados riesgos, prohibiciones u obligaciones. 

   -Alertar  cuando se produzca una determinada situación de emergencia que requiera medidas urgentes de 
protección o evacuación. 

   -Facilitar la localización e identificación de determinados medios o instalaciones de protección, evacuación, 
emergencia o primeros auxilios. 

   -Orientar o guiar para que no realicen determinadas maniobras peligrosas. 

 

TIPOS DE SEÑALES: 

-En forma de panel: 

Señales de advertencia: 

                                             Forma:                    Triangular 

                                             Color de fondo:       Amarillo 

                                             Color de contraste: Negro 

                                             Color de Símbolo:   Negro 

Señales de prohibición: 

                                              Forma:                    Redonda 

                                              Color de fondo:       Blanco 

                                              Color de contraste: Rojo 

                                              Color de Símbolo:   Negro 

 

Señales de obligación: 

                                               Forma:                   Redonda 

                                               Color de fondo:      Azul 

                                               Color de Símbolo:  Blanco 

 

Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios: 

                                                Forma:                   Rectangular o cuadrada: 

                                                Color de fondo:      Rojo 

                                                Color de Símbolo:  Blanco 

 

Señales de salvamento o socorro: 

                                                Forma:                    Rectangular o cuadrada: 

                                                Color de fondo:       Verde 

                                                Color de Símbolo:   Blanco 
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Cintas: de señalización : 

En caso de señalizar obstáculos, zonas de caída de objetos, caída de personas a distinto nivel, choques, golpes, 
etc., se señalizará con los antes dichos paneles o bien se delimitará la zona de exposición al riesgo con cintas de 
tela o materiales plásticos con franjas alternadas oblicuas en color amarillo y negro, inclinadas 45º. 

 

Delimitación de zona de trabajo : 

Las zonas de trabajo se delimitarán con cintas de franjas alternas verticales de colores blanco y rojo. 

 

Iluminación : (anexo IV del R.D. 486/97 de 14/4/97) 

 

6.3 NORMATIVA Y PREVENCIONES COLECTIVAS PARA CADA FASE DE LA OBRA:  

Albañileria.- Normativas. 

 Se tendrá en cuenta la existencia o no de conducciones eléctricas aéreas a fin de solicitar a la compañía 
correspondiente el desvío, apantallado o descargo que corresponda. 

Se estudiará la necesidad de utilizar uno u otro medio de suministro de mortero y de manutención de materiales, 
primando sobre cualquier otro criterio, la garantía de la seguridad de los trabajadores al realizar su puesta en obra. 

Cuando sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde de los huecos a se deberá asegurarse el 
acopio, de vallas o palenques móviles que deberán estar iluminados cada 10 metros. 

La construcción de fábrica de ladrillo, se efectuará desde andamios tubulares que se montarán a todo el perímetro 
de la obra. 

El cerramiento de fachadas con ladrillos o bloques de cara vista, jamás se realizará desde andamios colgantes con 
plataforma de tablones sobre liras suspendidas de ternales o trócolas. La utilización de andamios metálicos 
colgados tipo góndola también tiene que ser considerada con carácter restrictivo, por el riesgo potencial que 
comporta su utilización. Su empleo tiene que estar técnica y documentalmente justificado por el compromiso escrito 
de la Dirección Facultativa y por la correcta instalación avalada con certificados de mantenimiento preventivo y de 
control periódico por parte del contratista que tenga adjudicada la realización de ésta partida. Asimismo, el personal 

que trabaje sobre andamios suspendidos, debe disponer de una amplia experiencia en su utilización, y siempre 
utilizando el cinturón de seguridad amarrado mediante dispositivo de retención a una sirga de seguridad y 
desplazamiento anclada a la estructura del edificio.  

Cuando la construcción de la obra de fábrica de ladrillo no pueda ser ejecutada desde andamios tubulares, y si las 
circunstancias técnicas lo permiten, se efectuará desde el interior de la obra y sobre el forjado, estando protegidos 
los operarios contra el riesgo de caída de altura, mediante redes horizontales situadas en la planta inmediatamente 
inferior o redes verticales sujetas a horcas metálicas. 

Cuando un trabajador tenga que realizar su trabajo en alturas superiores a 2 m y no pueda ser protegido mediante 
protecciones colectivas adecuadas, deberá ser provisto de cinturón de seguridad (de sujeción o anticaídas según 
proceda), en vigencia de utilización (no caducada), con puntos de anclaje no improvisados, sino previstos en 
proyecto y en la planificación de los trabajos, debiendo acreditar previamente que ha recibido la formación 
suficiente por parte de sus mandos jerárquicos, para ser utilizado restrictivamente, pero con criterio.  

Se comprobará la situación, estado y requisitos de los medios de transporte y elevación de los materiales para la 
ejecución de éstos trabajos (grúas, cabrestante, uñas portapalets, eslingas, carretilla portapalets, plataformas de 
descarga, etc.), con antelación a su utilización. 

Se restringirá el paso de personas bajo las zonas de vuelo, durante las operaciones de manutención de materiales 
mediante el empleo de grúa, colocándose señales y balizas convenientemente. 

En los accesos a los tajos, se procederá a la formación de zonas de paso mediante pasarelas de 0,60 m de 
anchura mínima, compuestas por tablones con objeto de que las personas que circulen no tengan que hacerlo por 
encima de los bloques, ferralla, viguetas y bovedillas. Estas plataformas estarán formadas por tableros de longitud 
tal que abarquen, como mínimo, tres viguetas. 

Los huecos horizontales que puedan quedar al descubierto sobre el terreno a causa de los trabajos, cuyas 
dimensiones puedan permitir la caída de personas a su interior, deberán ser condenados al nivel de la cota de 
trabajo instalando si es preciso pasarelas completas y reglamentarias para los viandantes o personal de obra. Esta 
norma deberá cumplirse cuando existan esperas posicionadas verticalmente. 

No se suprimirán de los andamios los atirantamientos o los arriostramientos en tanto en cuanto no se supriman o 
contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos. 
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Las plataformas de trabajo estarán dotadas con barandillas perimetrales reglamentarias, tendrá escalera de "gato" 
con aros salvavidas o criolina de seguridad a partir de 2 m de altura sobre el nivel del suelo, o escalera de acceso 
completamente equipada sobre estructura tubular y deberá estar convenientemente arriostrada, de forma que se 
garantice su estabilidad. En andamios de estructura tubular, los accesos a los distintos niveles, se realizarán por 
medio de sus correspondientes escaleras inclinadas interiores, dotadas con trampillas de acceso abatibles en cada 
plataforma horizontal. 

No se instalarán andamios en las proximidades de líneas en tensión. Se pueden estimar como correctas las 
siguientes distancias de seguridad: 3 m para líneas de hasta 5.000 V y 5 m por encima de 5.000 V  

No se dejarán nunca clavos en las maderas. 

Cuando se realicen trabajos en niveles superpuestos se protegerán a los trabajadores de los niveles inferiores con 
redes, marquesinas rígidas o elementos de protección equivalentes. 

Cuando por el proceso productivo se tengan que retirar las redes de seguridad, se realizará simultaneando este 
proceso con la colocación de barandillas y rodapiés o clausurando los huecos horizontales, de manera que se evite 
la exposición a caida de altura. 

 

Albañilería. Prevenciones.- 

Caída de objetos: 

Se evitará el paso de personas bajo las cargas suspendidas;  en todo caso se acotarán las áreas de trabajo  bajo 
las cargas citadas. 

Las armaduras destinadas a los pilares se colgarán para su transporte por medio de eslingas bien enlazadas y 
provistas en sus ganchos de pestillo de seguridad.  

Preferentemente el transporte de materiales se realizará sobre bateas para impedir el corrimiento de la carga. 

- Condiciones preventivas del entorno de la zona de trabajo: 
Se comprobará que están bien colocadas las barandillas, horcas, redes, mallazo o ménsulas que se encuentren en 
la obra, protegiendo la caída de altura de las personas en la zona de trabajo. 

No se efectuarán sobrecargas sobre la estructura de los forjados, acopiando en el contorno de los capiteles de 
pilares, dejando libres las zonas de paso de personas y vehículos de servicio de la obra. 

Debe comprobarse periódicamente el perfecto estado de servicio de las protecciones colectivas colocadas en 
previsión de caídas de personas u objetos, a diferente nivel, en las proximidades de las zonas de acopio y de paso. 

El apilado en altura de los diversos materiales se efectuará en función de la estabilidad que ofrezca el conjunto. 

Los pequeños materiales deberán acopiarse a granel en bateas, cubilotes o bidones adecuados, para que no se 
diseminen por la obra. 

Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso, el equipo indispensable al operario, una provisión de 
palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables, ganchos y lonas de plástico. 

Para evitar el uso continuado de la sierra circular en obra, se procurará que las piezas de pequeño tamaño y de uso 
masivo en obra (p.e. cuñas), sean realizados en talleres especializados. Cuando haya piezas de madera que por 
sus características tengan que realizarse en obra con la sierra circular, esta reunirá los requisitos que se 
especifican en el apartado de protecciones colectivas. 

Se dispondrá de un extintor de polvo polivalente junto a la zona de acopio y corte. 

- Acopio de materiales paletizados: 
Los materiales paletizados permiten mecanizar las manipulaciones de cargas, siendo en sí una medida de 
seguridad para reducir los sobreesfuerzos, lumbalgias, golpes y atrapamientos.  

También incorporan riesgos derivados de la mecanización, para evitarlos se debe: 

Acopiar los palets sobre superficies niveladas y resistentes. 

No se afectarán los lugares de paso. 

En proximidad a lugares de paso se deben señalizar mediante cintas de señalización. 

La altura de las pilas no debe superar la altura que designe el fabricante. 

No acopiar en una misma pila palets con diferentes geometrías y contenidos. 

Si no se termina de consumir el contenido de un palet se flejará nuevamente antes de realizar cualquier 
manipulación. 

Se comprobará que están bien colocadas, y sólidamente afianzadas todas las protecciones colectivas contra caídas 
de altura que puedan afectar al tajo: barandillas, redes, mallazo de retención, ménsulas y toldos. 
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La zona de trabajo se encontrará limpia de puntas, armaduras, maderas y escombros.  

Los huecos horizontales que puedan quedar al descubierto sobre el terreno a causa de los trabajos cuyas 
dimensiones puedan permitir la caída de personas a su interior, deberán ser condenados al nivel de la cota de 
trabajo, instalando si es preciso pasarelas completas y reglamentarias para los viandantes o personal de obra.  

Las zancas de escalera deberán disponer de peldañeado integrado, quedando totalmente prohibida la instalación 
de patés provisionales de material cerámico, y anclaje de tableros con llantas. Deberán tener barandillas o redes 
verticales protegiendo el hueco de escalera. 

Las armaduras, tolvas de hormigón, puntales, sopandas, riostras, cremalleras, tableros y chapas de encofrar, 
empleados para la ejecución de una estructura, se transportarán en bateas adecuadas, o en su defecto, se 
colgarán para su transporte por medio de eslingas bien enlazadas y provistas en sus ganchos de pestillo de 
seguridad. 

- Acopio de áridos: 
Se recomienda el aporte a obra de estos materiales mediante tolvas, por las ventajas que representan frente al 
acopio de áridos sueltos en montículos. 

Las tolvas o silos se deben situar sobre terreno nivelado y realizar la cimentación o asiento que determine el 
suministrador.  

Si está próxima a lugares de paso de vehículos se protegerá con vallas empotradas en el suelo de posibles 
impactos o colisiones que hagan peligrar su estabilidad. 

Los áridos sueltos se acopiarán formando montículos limitados por tablones y/o tableros que impidan su mezcla 
accidental, así como su dispersión. 

  

Carpinteria de Madera.- Normativas. 

  Cuando un trabajador tenga que realizar su trabajo en alturas superiores a 2 m y su plataforma de apoyo no 
disponga de protecciones colectivas en previsión de caídas, deberá estar equipado con un cinturón de seguridad 
homologado (de sujeción o anticaídas según proceda) unido a sirga de desplazamiento convenientemente 
afianzada a puntos sólidos de la estructura o de la pantalla de encofrar siempre que ésta esté perfectamente 
apuntalada. 

Se procurará no rebasar nunca el máximo de carga manual transportada por un sólo operario, por encima de 25 
Kg. 

 No se dejarán nunca clavos ni alcayatas sobresalientes. 

Cuando se realicen trabajos en niveles superpuestos se protegerán a los trabajadores de los niveles inferiores con 
redes marquesinas rígidas o elementos de protección equivalentes. 

Cuando por el proceso productivo se tengan que retirar las redes de seguridad, se realizará simultaneando este 
proceso con la colocación de barandillas y rodapiés, de manera que se evite la existencia de aberturas sin 
protección. 

Para descargar materiales es obligatorio tomar las siguientes precauciones: 

En las operaciones de carga y descarga, se prohibe colocarse entre la parte posterior de un camión y una 
plataforma, poste, pilar o estructura vertical fija. 

Si en la descarga se utilizan herramientas como brazos de palanca, uñas, patas de cabra o similar, ponerse de tal 
forma que no se venga carga encima y que no se resbale. 

   

Carpintería de Madera. Prevenciones : 

Caída de objetos. 

Acopio de material paletizado. 

  

- Acopio de materiales sueltos: 
El abastecimiento de materiales sueltos a obra se debe tender a minimizar, remitiéndose únicamente a materiales 
de uso discreto. 

Los soportes, cartelas, cerchas, máquinas, etc., se dispondrán horizontalmente, separando las piezas mediante 
tacos de madera que aíslen el acopio del suelo y entre cada una de las piezas. 

Los acopios de realizarán sobre superficies niveladas y resistentes. 

No se afectarán los lugares de paso. 
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En proximidad a lugares de paso se deben señalizar mediante cintas de señalización. 

- Condiciones preventivas del entorno de la zona de trabajos de carpintería: 
La zona de acopio de marcos y elementos de madera destinados a su ajuste y definitiva puesta en obra, cumplirá 
los siguientes requisitos : 

Las piezas estarán clasificadas según los usos y limpias de clavos. 

Formarán hileras entrecruzadas y sobre una base amplia y nivelada. 

La altura máxima del apilado de vertical de piezas de madera no sobrepasará un metro de altura. 

Se establecerán zonas predeterminadas de acopio de útiles y piezas de carpintería, fuera de las zonas de paso del 
personal. 

La zona de trabajo se encontrará limpia de puntas, maderas y escombros. Al finalizar la jornada se retirarán todas 
las virutas y cascotes originados por los trabajos de carpintería. 

Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al operario de una provisión de 
sargentos de apriete, palancas, cuñas, barras, puntales, macetas, escarpas, tablones, bridas, cables, ganchos y 
cuerdas. 

Para evitar el uso de la sierra circular, tupí o sierra de cinta en obra, se procurará que las piezas vengan 
prearmadas en origen desde el propio taller especializado.  

Se dispondrá de un extintor de polvo polivalente junto a la zona de acopio y corte de madera. 

- Acopio de madera: 
Los acopios de elementos de madera se preservarán de exposiciones a la intemperie así como de la humedad; se 
señalizarán con rótulos de "NO FUMAR" y "PELIGRO: MATERIAL INFLAMABLE", disponiéndose de extintores. 

Para los trabajos de carpintería de madera se dispondrán en las zonas de trabajo, de contenedores para recortes y 
deshechos, esto permite mantener en todo momento la zona de trabajo limpia. 

 

Demolicion manual.- Normativas. 

 Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones, de acuerdo con las Compañías 
suministradoras. 

Se taponará el alcantarillado y se revisarán los locales del edificio, comprobando que no existe almacenamiento de 
materiales combustibles o peligrosos, ni otras derivaciones de instalaciones que no procedan de las tomas del 
edificio, así como que se han vaciado todos los depósitos y tuberías. 

El edificio, al comienzo de la demolición, estará rodeado de una valla, verja o muro de altura no menor de 2 m Las 
vallas, se situarán a una distancia del edificio no menor de 1,50 m. Cuando dificulte el paso a terceros, se dispondrá 
a lo largo del cerramiento luces rojas a 1 m sobre el nivel de la calzada y a una distancia no mayor de 10 m y en las 
esquinas. 

Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la demolición, como bocas de riego, 
tapas y sumideros de alcantarillas, árboles, farolas, etc. 

En fachadas que den a la vía pública se situarán protecciones como redes, lonas, así como una pantalla o 
marquesina inclinada y rígida, que recoja los escombros o herramientas que puedan caer. Esta pantalla 
sobresaldrá de la fachada una distancia no menor de 2 m. 

Estas protecciones se colocarán asimismo, sobre las propiedades limítrofes más bajas que el edificio a demoler. 

No se permitirán hogueras dentro del edificio y las que se realicen fuera del mismo, estarán resguardadas del 
viento y vigiladas.  

Se dejarán previstas tomas de agua para el riego, en evitación de formación de polvo durante los trabajos. 

Salvo casos excepcionales de luces entre forjados superiores a 4 m no será preciso en demoliciones de las 
divisiones interiores, el empleo de andamios de estructura tubular. Si la altura de trabajo supera los 4 m se deberán 
disponer los andamios apoyados completos. 

Plataforma de trabajo y barandillas según reglamentación en vigor, ruedas con enclavamiento y durmientes de 
reparto de cargas en su base y jabalconado de estabilidad. 

   

Demolición Manual. Prevenciones.- 

Condiciones generales del centro de trabajo en fase de derribo: 

Señala el artículo 12 C del Anexo IV del R.D. 1627/97 que los trabajos de derribo o demolición que puedan suponer 
un riesgo para los trabajadores deberán estudiarse, planificarse y emprenderse bajo la supervisión de una persona 
competente y deberán adoptarse las precauciones, métodos y procedimientos apropiados, para ello: 
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Las zonas en las que puedan producirse desprendimiento o caída de materiales o elementos, procedentes del 
derribo, sobre personas, máquinas o vehículos, deberán ser señalizadas, balizadas y protegidas convenientemente. 

Se deberá establecer un sistema de iluminación provisional de las zonas de paso y de trabajo y las instalaciones 
interiores, quedarán anuladas y desconectadas, salvo las que fueran necesarias para realizar los trabajos y 
protecciones. 

Los elementos estructurales inestables deberán apearse y ser apuntalados adecuadamente. 

Siempre que existan interferencias entre los trabajos de demolición y las zonas de circulación de peatones, 
máquinas o vehículos, se ordenarán y controlarán mediante personal auxiliar debidamente adiestrado, que vigile y 
dirija sus movimientos. 

Se establecerá una zona de aparcamiento de vehículos y máquinas, así como un lugar de almacenamiento y 
acopio de materiales inflamables y combustibles (gasolina, gasoil, aceites, grasas, etc.) en lugar seguro fuera de la 
zona de influencia de los trabajos. 

Se seleccionarán las plantas, arbustos y árboles que sea preciso tener en cuenta para su conservación protección, 
traslado y/o mantenimiento posterior. 

En función del uso que ha tenido la construcción a demoler deberán adoptarse precauciones adicionales (p.e. en 
presencia de residuos tóxicos, combustibles, deflagrantes, explosivos o biológicos). 

 

Falsos techos.-Normativa.- 

Entre otros aspectos, en esta actividad se deberá haber ponderado la posibilidad de adoptar alguna de las 
siguientes alternativas: 

Tender a la normalización y repetitividad de los trabajos, para racionalizarlo y hacerlo más seguro, amortizable y 
reducir adaptaciones artesanales y manipulaciones perfectamente prescindibles en obra.  

Los trabajos de ejecución de falsos techos, se efectuarán habitualmente desde andamios tubulares, de borriquetas 
o escaleras de tijera que se montarán bajo el techo a cubrir. 

Cuando un trabajador tenga que realizar un trabajo esporádico en alturas superiores a 2 m, y no pueda ser 
protegido mediante protecciones colectivas adecuadas, deberá ir provisto de cinturón de seguridad homologado (de 
sujeción o anticaídas según proceda), en vigencia de utilización (no caducada), con puntos de anclaje no 

improvisados, sino previstos en proyecto y en la planificación de los trabajos, debiendo acreditar previamente que 
ha recibido la formación suficiente por parte de sus mandos jerárquicos, para ser utilizado restrictivamente, pero 
con criterio.  

Se comprobará la situación estado y requisitos de los medios de transporte y elevación de los materiales para la 
ejecución de éstos trabajos (grúas, cabrestante, uñas portapalets, eslingas, carretilla portapalets, plataformas de 
descarga, etc.), con antelación a su utilización. 

No se suprimirán de los andamios los atirantamientos o los arriostramientos en tanto en cuanto no se supriman o 
contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos. 

Las plataformas de trabajo estarán dotadas con barandillas perimetrales reglamentarias, tendrá escalera de "gato" 
con aros salvavidas o criolina de seguridad a partir de 2 m de altura sobre el nivel del suelo, o escalera de acceso 
completamente equipada sobre estructura tubular y deberá estar convenientemente arriostrada, de forma que se 
garantice su estabilidad. En andamios de estructura tubular que superen los dos módulos de pórticos, los accesos a 
los distintos niveles, se realizará por medio de sus correspondientes escaleras inclinadas interiores, dotadas con 
trampillas de acceso abatibles en cada plataforma horizontal. 

 

Falsos techos. Prevenciones.- 

Caída de objetos. 

Acopio de material paletizado. 

Acopio de materiales sueltos. 

Se comprobará que están bien colocadas las barandillas, redes, mallazo o ménsulas que se encuentren en las 
inmediaciones de los tajos abiertos para ésta actividad, protegiendo la caída de altura de las personas u objetos en 
la zona de trabajo. 

La zona de acopio de los materiales y plafones, se realizará de conformidad a los siguientes criterios generales: 

Si se está trabajando sobre andamios de estructura tubular, el material se depositará sobre una repisa del andamio 
situada a una cota de 0.75 m de altura por encima de la plataforma de trabajo del operario, de forma que el operario 
tenga el suministro de los paneles a la altura de trabajo. En la medida de lo posible, evitar el empleo de andamios 
colgantes para la realización de este tipo de trabajos. 
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No efectuar sobrecargas sobre la estructura de los forjados. Acopiar en el contorno de los capiteles de pilares. 
Dejar libres las zonas de paso de personas y vehículos de servicio de la obra. 

Comprobar periódicamente el perfecto estado de servicio de las protecciones colectivas puestas en previsión de 
caídas de personas u objetos, a diferente nivel, en las proximidades de las zonas de acopio y de paso. 

El apilado en altura de los diversos materiales se efectuará en función de la estabilidad que ofrezca el conjunto. Los 
pequeños materiales deberán acopiarse a granel en bateas, cubilotes o bidones adecuados, para que no se 
diseminen por la obra. 

   

Fontaneria. Montantes y Bajantes.- Normativas.- 

Antes de comenzar los trabajos, estarán aprobados por la Dirección Facultativa, el método constructivo empleado, 
el tipo de andamio a utilizar y los circuitos de circulación que afectan a la obra. 

Las herramientas y máquinas estarán en perfecto estado, empleándose las más adecuadas para cada uso, siendo 
utilizadas por personal autorizado o experto a criterio del encargado de  

Manipulación de cargas con la grúa 

En todas aquellas operaciones que conlleven el empleo de aparatos elevadores, es recomendable la adopción de 
las siguientes normas generales: 

Señalar de forma visible la carga máxima que pueda elevarse mediante el aparato elevador utilizado. 

Acoplar adecuados pestillos de seguridad a los ganchos de suspensión de los aparatos elevadores. 

Emplear para la elevación de materiales recipientes adecua dos que los contengan, o se sujeten las cargas de 
forma que se imposibilite el desprendimiento parcial o total de las mismas. 

Las eslingas llevarán placa de identificación donde constará la carga máxima para la cual están recomendadas. 

De utilizar cadenas estas serán de hierro forjado con un factor de seguridad no inferior a 5 de la carga nominal 
máxima. Estarán libres de nudos y se enrollarán en tambores o polichas adecuadas. 

Para la elevación y transporte de piezas de gran longitud se emplearán elevadores de vigas, de forma que permita 
esparcir la luz entre apoyos, garantizando de esta forma la horizontalidad y estabilidad. 

Prohibir la permanencia de personas en la vertical de las cargas. 

El gruista antes de iniciar los trabajos comprobará el buen funcionamiento de los finales de carrera. 

Si durante el funcionamiento de la grúa se observara inversión de los movimientos, se dejará de trabajar y se dará 
cuenta inmediata al la Dirección técnica de la obra. 

Evitar en todo momento pasar las cargas por encima de las personas. 

No se realizarán tiros sesgados. 

Nunca se elevarán cargas que puedan estar adheridas. 

No deben ser accionados manualmente los contactores e inversores del armario eléctrico de la grúa. En caso de 
avería deberá ser subsanado por personal especializado. 

El personal operario que deba recoger el material de las plantas, debe utilizar cinturón de seguridad anclado a 
elemento fijo de la edificación. 

No se dejará caer el gancho de la grúa al suelo. 

No se permitirá arrastrar o arrancar con la grúa objetos fijos en el suelo o de dudosa fijación. Igualmente no se 
permitirá la tracción en oblicuo de las cargas a elevar. 

Nunca se dará más de una vuelta a la orientación en el mismo sentido para evitar el retorcimiento del cable de 
elevación. 

No se dejarán los aparatos de izar con las cargas suspendidas. 

Cuando existan zonas del centro de trabajo que no queden dentro del campo de visión del gruista, será asistido por 
uno o varios trabajadores que darán las señales adecuadas para la correcta carga. 

 

Fontaneria. Montantes y Bajantes.- Prevenciones.- 

Caída de objetos. 

Condiciones preventivas del entorno en estructuras. 

Acopio de material paletizado. 
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Acopio de materiales sueltos. 

- Acopio de botellas de oxígeno y acetileno: 
 

Los acopios de botellas que contengan gases licuados a presión se hará de forma que estén protegidas de los 
rayos del sol y de la intensa humedad, se señalizarán con rótulos de "NO FUMAR" y "PELIGRO: MATERIAL 
INFLAMABLE". Se dispondrá de extintores adecuados al riesgo. 

Los recipientes de oxígeno y acetileno estarán en dependencias separadas y a su vez separados  de materiales 
combustibles (maderas, gasolina, disolventes, etc.). 

   

Solados y Alicatados.- Normativas.- 

Entre otros aspectos, en esta actividad se deberá haber ponderado la posibilidad de adoptar alguna de las 
siguientes alternativas: 

Tender a la normalización y repetitividad de los trabajos, para racionalizarlo y hacerlo más seguro, amortizable y 
reducir adaptaciones artesanales y manipulaciones perfectamente prescindibles en obra.  

Se procurará proyectar con tendencia a la supresión de operaciones y trabajos que puedan realizarse en taller, 
eliminando de esta forma la exposición de los trabajadores a riesgos innecesarios. 

Se planificará la zona de acopios, la posición de las máquinas y el desarrollo de los trabajos considerando la 
variación de la disponibilidad de espacio, acotándose las zonas con vallas y balizas. 

Se establecerán los accesos a la zona de trabajo a utilizar por el personal, vehículos y cargas suspendidas. Se 
estudiarán las posibles interferencias a otros trabajos que se pudieran producir y las medidas de seguridad que se 
adoptarán llegado el caso. 

Antes de comenzar los trabajos, estarán aprobados por la Dirección Facultativa, el método constructivo empleado y 
los circuitos de circulación que afectan a la obra. 

Se efectuará un estudio de acondicionamiento de las zonas de trabajo, para prever la colocación de plataformas, 
torretas, zonas de paso y formas de acceso, y poderlos utilizar de forma conveniente. 

Para descargar materiales es obligatorio tomar las siguientes precauciones: 

Empezar por la carga o material que aparece más superficialmente, es decir el primero y más accesible. 

Entregar el material, no tirarlo. 

Colocar el material ordenado y en caso de apilado estratificado, que este se realice en pilas estables, lejos de 
pasillos o lugares donde pueda recibir golpes o desmoronarse. 

Utilizar guantes de trabajo y botas de seguridad con puntera metálica y plantilla metálicas. 

En el manejo de cargas largas entre dos o más personas, la carga puede mantenerse en la mano, con el brazo 
estirado a lo largo del cuerpo, o bien sobre el hombro. 

Se utilizarán las herramientas y medios auxiliares adecuados para el transporte de cada tipo de material. 

En las operaciones de carga y descarga, se prohibe colocarse entre la parte posterior de un camión y una 
plataforma, poste, pilar o estructura vertical fija. 

Si en la descarga se utilizan herramientas como brazos de palanca, uñas, patas de cabra o similar, ponerse de tal 
forma que no se venga carga encima y que no se resbale. 

   

Solados y Alicatados.- Prevenciones 

Caída de objetos. 

Condiciones preventivas del entorno en estructuras. 

 Acopio de material paletizado. 

 Acopio de materiales sueltos. 

- Condiciones preventivas del entorno de la zona de trabajo: 
Se comprobará que están bien colocadas las barandillas, redes, mallazo o ménsulas que se encuentren en la obra, 
protegiendo la caída de altura de las personas u objetos en la zona de trabajo. 

- La zona de acopio del material de agarre y de alicatado, se realizará de conformidad a los siguientes 
criterios generales : 

Si se está trabajando sobre andamios de estructura tubular, el material se depositará sobre una repisa del andamio 
situada a una cota de 0.75 m de altura por encima de la plataforma de trabajo del operario, y recibiendo los 
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paquetes de material de alicatar y agarre con la finalidad, disponer del material a la altura de trabajo. En la medida 
de lo posible, se debe evitar el empleo de andamios colgantes para la realización de este tipo de trabajos. 

No se deben efectuar sobrecargas sobre la estructura de los forjados. Acopiar en el contorno de los capiteles de 
pilares. 

Dejar libres las zonas de paso de personas y vehículos de servicio de la obra. 

Comprobar periódicamente el perfecto estado de servicio de las protecciones colectivas puestas en previsión de 
caídas de personas u objetos, a diferente nivel, en las proximidades de las zonas de acopio y de paso. 

El apilado en altura de los diversos materiales se efectuará en función de la estabilidad que ofrezca el conjunto. 

Los pequeños materiales deberán acopiarse a granel en bateas, cubilotes o bidones adecuados, para que no se 
diseminen por la obra.  

Las materiales, regles, sacos de material de agarre, recipientes de mortero, cajas de piezas de cerámica 
empleados para la ejecución de una obra de revestimiento alicatado, se transportarán en bateas adecuadas.  

La mesa de corte de disco de diamante para piezas cerámicas vidriadas, estará emplazada sobre una bancada que 
permita un buen drenaje del agua micronizada proyectada sobre la zona de corte. 

 

Vidrieria.- Normativas 

Los trabajos no se iniciarán cuando la temperatura sea inferior a 0o C., o en presencia de rachas de viento 
superiores a 50 Km./h. 

Se efectuará un estudio de habilitación de las zonas de montaje de y ensamblaje de acristalamientos, para prever 
la colocación de plataformas, andamios, zonas de paso y formas de acceso, y poderlos utilizar de forma 
conveniente. 

Se comprobará la situación estado y requisitos de los medios de transporte, elevación y puesta en obra de las 
piezas, con antelación a su utilización. 

La estabilidad de los elementos estructurales, tanto en su presentación como en su ensamblaje definitivo, debe ser 
absoluta y certificada documentalmente por el Jefe de Equipo de Taller y por el Encargado de los trabajos de 
Montaje por parte del Contratista. 

Se restringirá el paso de personas bajo las zonas afectadas por el montaje, colocándose señales y balizas que 
adviertan del riesgo. 

La descarga de los cristales, se efectuará teniendo cuidado de que las acciones dinámicas repercutan lo menos 
posible sobre la estructura en construcción, y asegurando la total estabilidad e integridad de la carga durante la 
maniobra. 

Cuando un trabajador tenga que realizar su trabajo en alturas superiores a 2 m y su plataforma de apoyo no 
disponga de protecciones colectivas en previsión de caídas, deberá estar equipado con un cinturón de seguridad 
homologado  (de sujeción o anticaídas según proceda) unido a sirga de desplazamiento convenientemente 
afianzada a puntos sólidos de la estructura siempre que esté perfectamente arriostrada. 

No se permitirán tensiones o esfuerzos que puedan afectar a las piezas de vidrio en ninguna de sus fases de 
preparación y puesta en obra definitiva. 

En los trabajos de colocación de acristalamientos situados a más de 2 m de altura, se emplearán torretas metálicas 
ligeras, dotadas con barandillas perimetrales reglamentarias, en la plataforma, tendrá escalera de "gato" con aros 
salvavidas o criolina de seguridad a partir de 2 m de altura sobre el nivel del suelo, y deberá estar 
convenientemente arriostrada, de forma que se garantice su estabilidad.  

No se instalarán andamios en las proximidades de líneas en tensión. Se pueden estimar como correctas las 
siguientes distancias de seguridad: 3 m para líneas de hasta 5.000 V y 5 m por encima de 5.000 V  

Bajo ningún concepto se realizarán las tareas de acristalamiento, sin balizar y señalizar adecuadamente los niveles 
inferiores de la obra situados bajo la vertical del tajo. 

Cuando por el proceso productivo se tengan que retirar las redes de seguridad, se realizará simultaneando este 
proceso con la colocación de barandillas y rodapiés, o condenando los huecos horizontales, de manera que se 
evite la existencia de aberturas sin protección. 

Para descargar materiales es obligatorio tomar las siguientes precauciones: 

Empezar por la carga o material que aparece más superficialmente, es decir el primero y más accesible. 

Entregar el material, no tirarlo. 
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Colocar el material ordenado y en caso de apilado estratificado, que este se realice en pilas estables, lejos de 
pasillos o lugares donde pueda recibir golpes o desmoronarse. 

Utilizar guantes de trabajo y botas de seguridad con puntera metálica y plantilla metálicas. 

En el manejo de cargas largas entre dos o más personas, la carga puede mantenerse en la mano, con el brazo 
estirado a lo largo del cuerpo, o bien sobre el hombro. 

Se utilizarán las herramientas y medios auxiliares adecuados para el transporte de cada tipo de material. 

   

 Vidriería. Prevenciones 

Caída de objetos. 

Acopio de material paletizado. 

Acopio de materiales sueltos. 

- Manejo del vidrio: 
Los desechos o fragmentos de vidrio procedentes de recortes o roturas se recogerán lo antes posible en recipientes 
destinados para ello y se transportarán a vertedero autorizado, procurando reducir al máximo su manipulación. 

Los vidrios estarán apilados verticalmente sobre una base de material antideslizante, y con barandilla rígida de 
resguardo en aquellas zonas de paso de personal. 

En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre las huecos horizontales, pequeños desniveles y 
obstáculos, originados por los trabajos, se realizarán mediante pasarelas. 

- Condiciones preventivas del entorno: 
Se comprobará que están bien colocadas las barandillas, redes, mallazo o ménsulas que se encuentren en la obra, 
protegiendo la caída de altura de las personas u objetos en la zona de trabajo. 

Estarán previstos los anclajes para la ubicación de redes en balcones, en los trabajos de instalación de 
acristalamiento en fachada. 

La colocación de cristales, se realizará siempre que sea posible desde el interior del edificio. 

Las piezas se recibirán del taller con los cantos matados, realizándose durante el montaje únicamente los cortes de 
ajuste imprescindibles 

- Condiciones preventivas del entorno de la zona de trabajo: 
Se comprobará que están bien colocadas las barandillas, redes, mallazo o ménsulas que se encuentren en la obra, 
protegiendo la caída de altura de las personas en la zona de trabajo. 

La zona de acopio de las lamas y los restantes mecanismos destinados a ejecución de persianas, cumplirá los 
siguientes requisitos: 

Las piezas estarán clasificadas según los usos y limpias de clavos o aristas vivas. 

Formarán hileras entrecruzadas y sobre una base amplia y nivelada. 

La altura máxima del apilado en altura de piezas estratificadas, no sobrepasará un metro de altura. 

Se establecerán zonas predeterminadas de acopio de los útiles y piezas a utilizar, fuera de las zonas de paso del 
personal. 

La zona de trabajo se encontrará limpia de retales, puntas, maderas y escombros. Al finalizar la jornada, se 
retirarán todas las virutas y cascotes originados por los trabajos de ajuste y colocación. 

Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al operario de una provisión de 
sargentos de apriete, palancas, cuñas, barras, puntales, macetas, escarpas, tablones, bridas, cables, ganchos y 
cuerdas. 

Para evitar el uso de la sierra, se procurará que las piezas vengan precortadas en origen desde el propio taller de 
fabricación. 

Se dispondrá de un extintor de polvo polivalente junto a la zona de acopio y corte. 

- Acopio de vidrio: 
La zona de acopio de vidrios, se realizará de conformidad a los siguientes criterios generales : 

No efectuar sobrecargas sobre la estructura de los forjados. Acopiar en el contorno de los capiteles de pilares. 

Dejar libres las zonas de paso de personas y vehículos de servicio de la obra. 

El acopio de elementos deberá estar planificados, de forma que cada pieza pueda ser manipulada individualmente. 
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Las piezas pequeñas deberán acopiarse a granel el bateas, cubilotes o bidones adecuados, para que no se 
diseminen por la obra. 

Los vidrios deberán señalizarse con una muñequilla o hisopo impregnada en cal, o procedimiento equivalente, para 
alertar de su presencia.  

Comprobar periódicamente el perfecto estado de servicio de las protecciones colectivas puestas en previsión de 
caídas de personas u objetos, a diferente nivel, en las proximidades de las zonas de acopio y de paso. 

El apilado vertical de varias piezas de vidrio se efectuará en función de la estabilidad que ofrezca el conjunto, y 
siempre con una inclinación comprendida entre los 75 ° y los 85 °. 

Mientras las vidrieras no estén debidamente recibidas en su emplazamiento definitivo, se asegurará su estabilidad 
mediante cuerdas, camillas, cables, calzos y distanciadores entre piezas. 

Se dispondrá en obra, para proporcionar a cada operario el equipo indispensable para la manipulación correcta de 
estos materiales de asideros de ventosa o de perfil en omega, guantes anticorte, mandil de serraje y calzado de 
seguridad con refuerzos en puntera empeine y tobillos. 

Las piezas se recibirán del taller con los cantos rematados realizándose durante el montaje únicamente los cortes 
de ajuste imprescindibles. 

 

6.4 PROTECCIONES INDIVIDUALES  

Generales:  

- Protecciones personales: 
Cuando los trabajos requieran la utilización de prendas de protección personal, éstas llevarán el sello -CE- y serán 
adecuadas al riesgo que tratan de paliar, ajustándose en todo a lo establecido en el R.D. 773/97 de 30 de Mayo. 

En caso de que un trabajador tenga que realizar un trabajo esporádico en alturas superiores a 2 m y no pueda ser 
protegido mediante protecciones colectivas adecuadas, deberá ir provisto de cinturón de seguridad homologado 
según (de sujeción o anticaídas según proceda), en vigencia de utilización (no caducada), con puntos de anclaje no 
improvisados, sino previstos en proyecto y en la planificación de los trabajos, debiendo acreditar previamente que 
ha recibido la formación suficiente por parte de sus mandos jerárquicos, para ser utilizado restrictivamente, pero 
con criterio. 

- Manipulación manual de cargas: 
No se manipularán manualmente por un  solo trabajador más de 25 Kg. 

Para el levantamiento de una carga es obligatorio lo siguiente: 

Asentar los pies firmemente manteniendo entre ellos una distancia similar a la anchura de los hombros, 
acercándose lo más posible a la carga. 

Flexionar las rodillas, manteniendo la espalda erguida. 

Agarrar el objeto firmemente con ambas manos si es posible. 

El esfuerzo de levantar el peso lo debe realizar los músculos de las piernas. 

Durante el transporte, la carga debe permanecer lo más cerca posible del cuerpo, debiendo evitarse los giros de la 
cintura. 

Para el manejo de cargas largas por una sola persona se actuará según los siguientes criterios preventivos: 

Llevará la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro. 

Avanzará desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro de gravedad de la carga. 

Se colocará la carga en equilibrio sobre el hombro. 

Durante el transporte, mantendrá la carga en posición inclinada, con el extremo delantero levantado. 

Es obligatoria la inspección visual del objeto pesado a levantar para eliminar aristas afiladas. 

Es obligatorio el empleo de un código de señales cuando se ha de levantar un objeto entre varios, para aportar el 
esfuerzo al mismo tiempo. Puede ser cualquier sistema a condición de que sea conocido o convenido por el equipo. 

- Manipulación de cargas con la grúa en su caso : 
En todas aquellas operaciones que conlleven el empleo de aparatos elevadores, es recomendable la adopción de 
las siguientes normas generales: 

Señalar de forma visible la carga máxima que pueda elevarse mediante el aparato elevador utilizado. 

Acoplar adecuados pestillos de seguridad a los ganchos de suspensión de los aparatos elevadores. 
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Emplear para la elevación de materiales recipientes adecuados que los contengan, o se sujeten las cargas de 
forma que se imposibilite el desprendimiento parcial o total de las mismas. 

Las eslingas llevarán placa de identificación donde constará la carga máxima para la cual están recomendadas. 

De utilizar cadenas estas serán de hierro forjado con un factor de seguridad no inferior a 5 de la carga nominal 
máxima. Estarán libres de nudos y se enrollarán en tambores o polichas adecuadas. 

Para la elevación y transporte de piezas de gran longitud se emplearán palonniers o vigas de reparto de cargas, de 
forma que permita esparcir la luz entre apoyos, garantizando de esta forma la horizontalidad y estabilidad. 

El gruista antes de iniciar los trabajos comprobará el buen funcionamiento de los finales de carrera. Si durante el 
funcionamiento de la grúa se observara inversión de los movimientos, se dejará de trabajar y se dará cuenta 
inmediata al la Dirección Técnica de la obra. 

  

Individuales para cada fase de la obra:  

ALBAÑILERIA : 

Cuerda de retenida 

Utilizada para posicionar y dirigir manualmente la canal de derrame del hormigón, en su aproximación a la zona de 
vertido, constituida por poliamida de alta tenacidad, calabroteada de 12 mm de diámetro, como mínimo. 

Accesos y zonas de paso del personal, orden y limpieza 

Las aperturas de huecos horizontales sobre los forjados, deben condenarse con un tablero resistente, red, mallazo 
electrosoldado o elemento equivalente cuando no se esté trabajando en sus inmediaciones con independencia de 
su profundidad o tamaño. 

Las armaduras y/o conectores metálicos sobresalientes de las esperas de las mismas estarán cubiertas por 
resguardos tipo "seta" o cualquier otro sistema eficaz, en previsión de punciones o erosiones del personal que 
pueda colisionar sobre ellos. 

En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre las zanjas, pequeños desniveles y obstáculos, 
originados por los trabajos, se realizarán mediante pasarelas. 

Condena de huecos horizontales con mallazo 

Confeccionada con mallazo electrosoldado de redondo de diámetro mínimo 3 mm y tamaño máximo de retícula de 
100 x 100 mm, embebido perimetralmente en el zuncho de hormigón, capaz de garantizar una resistencia > 1.500 
N/m2 (150 Kg/m2). 

   

CARPINTERIA DE MADERA : 

Protección contra caídas de altura de personas u objetos 

Cuerda de retenida 

Sirgas 

Accesos y zonas de paso. Orden y Limpieza. 

Marquesinas fijas 

Plataformas de carga y descarga 

Eslingas de cadena: 

Eslingas de cable 

 

SIERRA CIRCULAR : 

El disco circular de la sierra ha de disponer de un triscado adecuado de los dientes, que faciliten la apertura del 
corte de la madera. 

En la parte posterior del disco y alineado en el mismo plano vertical con él, debe disponer de un cuchillo divisor, 
que impida la tendencia al cierre del corte de madera, y consecuentemente la posibilidad de gripaje del disco y 
subsiguiente proyección de la madera a la cara del operario. 

El protector sobre el disco de corte debe ser basculante, o adaptable al espesor de la tabla a cortar, debiendo 
permitir buena visión del corte, tanto frontal como lateralmente. A los efectos, las protecciones originales de fábrica 
de algunas tronzadoras existentes en el mercado, consistentes en unas orejetas laterales de material opaco, no 
pueden considerarse, desde el punto de vista de la práctica preventiva, como adecuadas. 
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Para conseguir la inaccesibilidad de la parte inferior del disco que sobresale bajo la mesa, se empleará una carcasa 
envolvente de la hoja de la sierra que debe permitir el movimiento total de la misma. 

La correa de transmisión se cubrirá mediante un resguardo fijo. 

Esta máquina deberá ser utilizada exclusivamente por personal especializado y autorizado. 

El interruptor de la máquina deberá ser del tipo embutido y alejado de la proximidad de las correas de transmisión. 

La máquina deberá estar dotada de empujadores y guía. 

La madera de entibar estará clasificada según usos y limpias de clavos, flejadas o formando hileras entrecruzadas 
sobre una base amplia y nivelada. 

Altura máxima de la pila (tablones estacados y arriostrados lateralmente) : 1 m. 

     

FONTANERIA, MONTANTES Y BAJANTES : 

 Protección contra caídas de altura de personas u objetos 

Cuerda de retenida 

Sirgas 

Accesos y zonas de paso. Orden y Limpieza. 

Eslingas de cadena 

Eslingas de cable 

        

SOLADOS Y ALICATADOS : 

Cuerda de retenida 

Sirgas 

Accesos y zonas de paso. Orden y Limpieza. 

Plataformas de carga y descarga 

Eslingas de cadena 

Eslingas de cable 

        

VIDRIERIA : 

Protección contra caídas de altura de personas u objetos 

Cuerda de retenida 

Sirgas 

Accesos y zonas de paso. Orden y Limpieza. 

Marquesinas fijas 

Plataformas de carga y descarga 

Eslingas de cadena 

Eslingas de cable 

   

 Equipos de Protección Individual. (EPIS) 

  - Afecciones en la piel por dermatitis de contacto : 

   Guantes de protección frente a abrasión 

   Guantes de protección frente a agentes químicos 

 - Quemaduras físicas y químicas : 

   Guantes de protección frente a abrasión 

   Guantes de protección frente a agentes químicos 

   Guantes de protección frente a calor 

   Sombreros de paja (aconsejables contra riesgo de insolación) 
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  - Proyecciones de objetos y/o fragmentos : 

   Calzado con protección contra golpes mecánicos 

   Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 

   Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas) 

   Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco 

  - Ambiente pulvígeno : 

   Equipos de protección de las vías respiratorias con filtro mecánico 

   Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas) 

   Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco 

 - Animales y/o parásitos : 

   Equipos de protección de las vías respiratorias con filtro mecánico 

   Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas) 

   Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco 

- Aplastamientos : 

   Calzado con protección contra golpes mecánicos 

   Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 

- Atmósferas tóxicas, irritantes : 

   Equipo de respiración autónomo, revisado y cargado 

   Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas) 

   Impermeables, trajes de agua 

   Mascarilla respiratoria de filtro para humos de soldadura 

   Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco 

- Atrapamientos : 

   Calzado con protección contra golpes mecánicos 

   Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 

   Guantes de protección frente a abrasión 

- Atropellos y/o colisiones. 

-  Caída de objetos y/o de máquinas. 

   Calzado con protección contra golpes mecánicos 

   Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 

-  Caída ó colapso de andamios : 

   Cinturón de seguridad anticaídas 

   Cinturón de seguridad clase para trabajos de poda y postes 

-  Caídas de personas a distinto nivel : 

   Cinturón de seguridad anticaídas 

   Cinturón de seguridad clase para trabajos de poda y postes 

-  Caídas de personas al mismo nivel : 

   Bolsa portaherramientas : 

   Calzado de protección sin suela antiperforante 

-  Contactos eléctricos directos : 

   Calzado con protección contra descargas eléctricas 

   Casco protector de la cabeza contra riesgos eléctricos 

   Gafas de seguridad contra arco eléctrico 

   Guantes dieléctricos 
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  - Contactos eléctricos indirectos : 

   Botas de agua 

 - Cuerpos extraños en ojos : 

   Gafas de seguridad contra proyección de líquidos 

   Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas) 

   Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco 

  - Derrumbamientos. 

  - Desprendimientos. 

- Explosiones. 

- Exposición a fuentes de calor o luminosas peligrosas : 

   Gafas de oxicorte 

   Gafas de seguridad contra arco eléctrico 

   Gafas de seguridad contra radiaciones 

   Mandil de cuero 

   Manguitos 

   Pantalla facial para soldadura eléctrica, con arnés de sujeción sobre la cabeza y cristales con      

   visor oscuro inactínico 

   Pantalla para soldador de oxicorte 

   Polainas de soldador cubre-calzado 

   Sombreros de paja (aconsejables contra riesgo de insolación) 

- Golpe por rotura de cable : 

   Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 

   Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas) 

   Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco 

  - Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria : 

   Bolsa portaherramientas 

   Calzado con protección contra golpes mecánicos 

   Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 

   Chaleco reflectante para señalistas y estrobadores 

   Guantes de protección frente a abrasión 

- Pisada sobre objetos punzantes : 

   Bolsa portaherramientas 

   Calzado de protección con suela antiperforante 

- Hundimientos : 

- Incendios : 

  Extintor de polvo polivalente junto a la zona de acopio y corte. 

  Equipo de respiración autónomo, revisado y cargado 

 - Inhalación de sustancias tóxicas : 

   Equipo de respiración autónomo, revisado y cargado 

   Mascarilla respiratoria de filtro para humos de soldadura 

 - Inundaciones : 

   Botas de agua 

   Impermeables, trajes de agua 
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- Vibraciones : 

  Cinturón de protección lumbar 

  - Sobreesfuerzos : 

  Cinturón de protección lumbar 

- Ruido : 

  Protectores auditivos 

- Vuelco de máquinas y/o camiones. 

- Caída de personas de altura. 

   Cinturón de seguridad anticaídas 

 

6.5 NORMATIVAS Y PREVENCIONES PARA CADA MEDIO A UTILIZAR:  

Sierra de arco para madera 

Tenazas, martillos, alicates 

Bolsa porta herramientas 

Herramientas de corte: 

Causas de los riesgos: 

Rebabas en la cabeza de golpeo de la herramienta. 

Rebabas en el filo de corte de la herramienta. 

Extremo poco afilado. 

Sujetar inadecuadamente la herramienta o material a talar o cercenar. 

Mal estado de la herramienta. 

Medidas de prevención: 

Las herramientas de corte presentan un filo peligroso. 

La cabeza no debe presentar rebabas. 

Los dientes de las sierras deberán estar bien afilados y triscados. La hoja deberá estar bien templada (sin 
recalentamiento) y correctamente tensada. 

Al cortar las maderas con nudos, se deben extremar las precauciones. 

Cada tipo de sierra sólo se empleará en la aplicación específica para la que ha sido diseñada. 

En el empleo de alicates y tenazas, y para cortar alambre, se girará la herramienta en plano perpendicular al 
alambre, sujetando uno de los lados y no imprimiendo movimientos laterales. 

No emplear este tipo de herramienta para golpear. 

Medidas de protección: 

En trabajos de corte en que los recorte sean pequeños, es obligatorio el uso de gafas de protección contra 
proyección de partículas. 

Si la pieza a cortar es de gran volumen, se deberá planificar el corte de forma que el abatimiento no alcance al 
operario o sus compañeros. 

En el afilado de éstas herramientas se usarán guantes y gafas de seguridad. 

Martillos de golpeo, mallos, trompas y "porras" 

Pico, pala, azada, picola 

Herramientas de percusión: 

Causas de los riesgos: 

Mangos inseguros, rajados o ásperos. 

Rebabas en aristas de cabeza. 

Uso inadecuado de la herramienta. 

Medidas de prevención: 
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Rechazar toda maceta con el mango defectuoso. 

No tratar de arreglar un mango rajado. 

La maceta se usará exclusivamente para golpear y siempre con la cabeza. 

Las aristas de la cabeza han de ser ligeramente romas. 

Medidas de protección: 

Empleo de prendas de protección adecuadas, especialmente gafas de seguridad o pantallas faciales de rejilla 
metálica o policarbonato. 

Las pantallas faciales serán preceptivas si en las inmediaciones se encuentran otros operarios trabajando. 

Destornilladores, berbiquies 

Herramientas punzantes: 

Causas de los riesgos: 

Cabezas de cinceles y punteros floreados con rebabas. 

Inadecuada fijación al astil o mango de la herramienta. 

Material de calidad deficiente. 

Uso prolongado sin adecuado mantenimiento. 

Maltrato de la herramienta. 

Utilización inadecuada por negligencia o comodidad. 

Desconocimiento o imprudencia de operario. 

Medidas de prevención: 

En cinceles y punteros comprobar las cabezas antes de comenzar a trabajar y desechar aquellos que presenten 
rebabas, rajas o fisuras. 

No se lanzarán las herramientas, sino que se entregarán en la mano. 

Para un buen funcionamiento, deberán estar bien afiladas y sin rebabas. 

No cincelar, taladrar, marcar, etc. nunca hacia uno mismo ni hacia otras personas. Deberá hacerse hacia afuera y 
procurando que nadie esté en la dirección del cincel. 

No se emplearán nunca los cinceles y punteros para aflojar tuercas. 

El vástago será lo suficientemente largo como para poder cogerlo cómodamente con la mano o bien utilizar un 
soporte para sujetar la herramienta. 

No mover la broca, el cincel, etc. hacia los lados para así agrandar un agujero, ya que puede partirse y proyectar 
esquirlas. 

Por tratarse de herramientas templadas no conviene que cojan temperatura con el trabajo ya que se tornan 
quebradizas y frágiles. En el afilado de este tipo de herramientas se tendrá presente este aspecto, debiéndose 
adoptar precauciones frente a los desprendimientos de partículas y esquirlas. 

Medidas de protección:  

Deben emplearse gafas antimpactos de seguridad, homologadas para impedir que esquirlas y trozos desprendidos 
de material puedan dañar a la vista. 

Se dispondrá de pantallas faciales protectoras abatibles, si se trabaja en la proximidad de otros operarios. 

Utilización de protectores de goma maciza para asir la herramienta y absorber el impacto fallido (protector tipo 
"Gomanos" o similar). 

Cepilladora. 

€nicamente podrá utilizar ésta máquina el operario habilitado por escrito para ello por el Responsable Técnico de 
los trabajos de Carpintería. 

Antes de poner en marcha la máquina, comprobar que el montaje de las cuchillas sea perfecto, que los tornillos de 
fijación estén bien apretados y alojados en el núcleo del árbol portacuchillas. 

Comprobar antes de comenzar el trabajo que el desnivel de los tableros de la máquina sea el adecuado para el 
espesor de madera que quiera cepillarse, así como procurar que la abertura de la lumbrera sea la mínima posible. 

Vigilar que los tornillos de regulación de los tableros de la máquina y sus tuercas, estén en perfecto estado de 
conservación. 
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Asegurarse de que la madera carezca de nudos, vetas u otros defectos, muy especialmente cuando se trate de 
cepillar piezas de tamaño pequeño o muy delgadas. Tampoco debe tener clavos ni trozos de metal que puedan 
deteriorar las cuchillas y producir accidentes. 

Mantener limpia de virutas y libre de obstáculos las inmediaciones de la máquina, al objeto de prevenir el acceso 
involuntario a la zona de corte de las cuchillas. 

Utilizar siempre los resguardos, aunque su regulación pueda suponer alguna pérdida de tiempo. 

Emplear siempre empujadores cuando se trate de cepillar o trabajar piezas de pequeño tamaño. 

Comprobar el buen estado de conservación de los bordes de la bancada de la máquina. 

Efectuar el avance de la pieza de una manera uniforme, sin variaciones bruscas y manteniendo las manos fuera de 
la proximidad de las cuchillas. 

La ropa de trabajo debe tener las mangas ajustadas a las muñecas. 

Utilizar pantalla facial de rejilla metálica, para prevenir la introducción de cuerpos extraños en los ojos. 

Ingleteadora. 

De forma genérica las medidas de seguridad a adoptar al utilizar las máquinas eléctricas portátiles son las 
siguientes: 

Cuidar de que el cable de alimentación esté en buen estado, sin presentar abrasiones, aplastamientos, punzaduras, 
cortes ó cualquier otro defecto. 

Conectar siempre la herramienta mediante clavija y enchufe adecuados a la potencia de la máquina. 

Asegurarse de que el cable de tierra existe y tiene continuidad en la instalación si la máquina a emplear no es de 
doble aislamiento. 

Al terminar se dejará la máquina limpia y desconectada de la corriente. 

Cuando se empleen en emplazamientos muy conductores (lugares muy húmedos, dentro de grandes masas 
metálicas, etc.) se utilizarán herramientas alimentadas a 24 v como máximo ó mediante transformadores 
separadores de circuitos. 

El operario debe estar adiestrado en el uso, y conocer las presentes normas. 

Maquina constituida por una sierra circular montada sobre un bastidor que permite el desplazamiento vertical y el 
corte con diferentes ángulos transversales sobre barras de distintos perfiles. 

Todas las herramientas y materiales deben retirarse de la mesa de trabajo. 

El operador se ajustará la ropa de trabajo para evitar los enganchones. 

Se utilizarán las gafas antimpactos. 

Comprobar que el protector retráctil del disco está colocado y con la máquina parada, y desconectada de la 
corriente verificar que realiza la retracción correctamente, sin obstrucciones ni atascos. 

Verificar que el disco esta bien sujeto y en la posición adecuada para el giro. 

La pieza se sujetará con mordaza, para evitar las heridas en las manos. 

Al terminar, dejar la máquina desconectada de la corriente y limpia. 

Taladradora. 

De forma genérica las medidas de seguridad a adoptar al utilizar las máquinas eléctricas portátiles son las 
siguientes: 

Cuidar de que el cable de alimentación esté en buen estado, sin presentar abrasiones, aplastamientos, punzaduras, 
cortes ó cualquier otro defecto. 

Conectar siempre la herramienta mediante clavija y enchufe adecuados a la potencia de la máquina. 

Asegurarse de que el cable de tierra existe y tiene continuidad en la instalación si la máquina a emplear no es de 
doble aislamiento. 

Al terminar se dejará la máquina limpia y desconectada de la corriente. 

Cuando se empleen en emplazamientos muy conductores (lugares muy húmedos, dentro de grandes masas 
metálicas, etc.) se utilizarán herramientas alimentadas a 24 v como máximo ó mediante transformadores 
separadores de circuitos. 

El operario debe estar adiestrado en el uso, y conocer las presentes normas. 

Utilizar gafas antimpactos ó pantalla facial. 
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La ropa de trabajo no presentará partes sueltas o colgantes que pudieran engancharse en la broca. 

En el caso de que el material a taladrar se desmenuzara en polvo finos utilizar mascarilla con filtro mecánico (puede 
utilizarse las mascarillas de celulosa desechables). 

Para fijar la broca al portabrocas utilizar la llave específica para tal uso. 

No frenar el taladro con la mano. 

No soltar la herramienta mientras la broca tenga movimiento. 

No inclinar la broca en el taladro con objeto de agrandar el agujero, se debe emplear la broca apropiada a cada 
trabajo. 

En el caso de tener que trabajar sobre una pieza suelta esta estará apoyada y sujeta. 

Al terminar el trabajo retirar la broca de la maquina. 

Utilizar gafas anti-impacto o pantalla facial. 

La ropa de trabajo no presentará partes sueltas o colgantes que pudieran engancharse en la broca. 

Para fijar el plato flexible al portabrocas utilizar la llave específica para tal uso. 

No frenar la rotación inercial de la herramienta con la mano. 

No soltar la herramienta mientras esté en movimiento. 

No inclinar el disco en exceso con objeto de aumentar el grado de abrasíón, se debe emplear la recomendada por 
el fabricante para el abrasivo apropiado a cada trabajo. 

En el caso de tener que trabajar sobre una pieza suelta, ésta estará apoyada y sujeta. 

Al terminar el trabajo retirar el plato flexible de la máquina. 

Máquinas eléctricas portátiles: 

De forma genérica las medidas de seguridad a adoptar al utilizar las máquinas eléctricas portátiles son las 
siguientes: 

Cuidar de que el cable de alimentación esté en buen estado, sin presentar abrasiones, aplastamientos, punzaduras, 
cortes ó cualquier otro defecto. 

Conectar siempre la herramienta mediante clavija y enchufe adecuados a la potencia de la máquina. 

Asegurarse de que el cable de tierra existe y tiene continuidad en la instalación si la máquina a emplear no es de 
doble aislamiento. 

Al terminar se dejará la maquina limpia y desconectada de la corriente. 

Cuando se empleen en emplazamientos muy conductores (lugares muy húmedos, dentro de grandes masas 
metálicas, etc.) se utilizarán herramientas alimentadas a 24 v. como máximo ó mediante transformadores 
separadores de circuitos. 

El operario debe estar adiestrado en el uso, y conocer las presentes normas. 

 

6.6.  DIRECTRICES GENERALES PARA LA PREVENCION DE RIESGOS DORSOLUMBARES 

En la aplicación de lo dispuesto en el  anexo del R.D. 487/97 se tendrán en cuenta, en su caso, los métodos o 
criterios a que se refiere el apartado 3 del artículo 5 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

1.  Características de la carga. 

La manipulación manual de una carga puede presentar un riesgo, en particular dorsolumbar, en los casos 
siguientes: 

Cuando la carga es demasiado pesada o demasiado grande. 

Cuando es voluminosa o difícil de sujetar. 

Cuando está en equilibrio inestable o su contenido corre el riesgo de desplazarse. 

Cuando está colocada de tal modo que debe sostenerse o manipularse a distancia del tronco o con torsión o 
inclinación del mismo. 

Cuando la carga, debido a su aspecto exterior o a su consistencia, puede ocasionar lesiones al trabajador, en 
particular en caso de golpe. 
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2.  Esfuerzo físico necesario. 

Un esfuerzo físico puede entrañar un riesgo, en particular dorsolumbar, en los casos siguientes: 

Cuando es demasiado importante. 

Cuando no puede realizarse más que por un movimiento de torsión o de flexión del tronco. 

Cuando puede acarrear un movimiento brusco de la carga. 

Cuando se realiza mientras el cuerpo está en posición inestable. 

Cuando se trate de alzar o descender la carga con necesidad de modificar el agarre. 

3.  Características del medio de trabajo. 

Las características del medio de trabajo pueden aumentar el riesgo, en particular dorsolumbar en los casos 
siguientes: 

Cuando el espacio libre, especialmente vertical, resulta insuficiente para el ejercicio de la actividad de que se trate. 

Cuando el suelo es irregular y, por tanto, puede dar lugar a tropiezos o bien es resbaladizo para el calzado que 
lleve el trabajador. 

Cuando la situación o el medio de trabajo no permite al trabajador la manipulación manual de cargas a una altura 
segura y en una postura correcta. 

Cuando el suelo o el plano de trabajo presentan desniveles que implican la manipulación de la carga en niveles 
diferentes. 

Cuando el suelo o el punto de apoyo son inestables. 

Cuando la temperatura, humedad o circulación del aire son inadecuadas. 

Cuando la iluminación no sea adecuada. 

Cuando exista exposición a vibraciones. 

4.  Exigencias de la actividad. 

La actividad puede entrañar riesgo, en particular dorsolumbar, cuando implique una o varias de las exigencias 
siguientes: 

Esfuerzos físicos demasiado frecuentes o prolongados en los que intervenga en particular la columna vertebral. 

Período insuficiente de reposo fisiológico o de recuperación. 

Distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte. 

Ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no pueda modular. 

5.  Factores individuales de riesgo. 

Constituyen factores individuales de riesgo: 

La falta de aptitud física para realizar las tareas en cuestión. 

La inadecuación de las ropas, el calzado u otros efectos personales que lleve el trabajador. 

La insuficiencia o inadaptación de los conocimientos o de la formación. 

La existencia previa de patología dorsolumbar. 

  

6.7 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

-  Vias de circulación y zonas peligrosas: 

a) Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escaleras fijas y los muelles y rampas de carga deberán estar 
calculados, situados, acondicionado y preparados para su uso de manera que se puedan utilizar fácilmente, con 
toda seguridad y conforme al uso al que se les haya destinado y de forma que los trabajadores empleados en las 
proximidades de estas vías de circulación no corran riesgo alguno. 

b) Las dimensiones de las vieras destinadas a la circulación de personas o de mercancías, incluidas aquellas en las 
que se realicen operaciones de carga y descarga, se calcularán de acuerdo con el número de personas que 
puedan utilizarlas y con el tipo de actividad. 

Cuando se utilicen medios de transporte en las vieras de circulación, se deberá prever una distancia de seguridad 
suficiente o medios de protección adecuados para las demás personas que puedan estar presentes en el recinto. 

Se señalizarán claramente las vías y se procederá regularmente a su control y mantenimiento. 
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c) Las vías de circulación destinada a los vehículos deberán estar situadas a una distancia suficiente de las 
puertas, portones, pasos de peatones, corredores y escaleras. 

d) Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberán estar equipadas con dispositivos que 
eviten que los trabajadores no autorizados puedan penetrar en ellas.  Se deberán tomar todas las medidas 
adecuadas para proteger a los trabajadores que estén autorizados a penetrar en las zonas de peligro.  Estas zonas 
deberán estar señalizadas de modo claramente visible. 

- Mantenimiento de la maquinaria y equipos: 

Colocar la máquina en terreno llano.  

Bloquear las ruedas o las cadenas. 

Apoyar en el terreno el equipo articulado. Si por causa de fuerza mayor ha de mantenerse levantado, deberá 
inmovilizarse adecuadamente. 

Desconectar la batería para impedir un arranque súbito de la máquina. 

No permanecer entre las ruedas, sobre las cadenas, bajo la cuchara o el brazo. 

No colocar nunca una pieza metálica encima de los bornes de la batería. 

No utilizar nunca un mechero o cerillas para iluminar el interior del motor. 

Disponer en buen estado de funcionamiento y conocer el manejo del extintor. 

Conservar la máquina en un estado de limpieza aceptable. 

Mantenimiento de la maquinaria en el taller de obra : 

Antes de empezar las reparaciones, es conveniente limpiar la zona a reparar. 

No limpiar nunca las piezas con gasolina, salvo en local muy ventilado. 

No fumar. 

Antes de empezar las reparaciones, quitar la llave de contacto, bloquear la máquina y colocar letreros indicando 
que no se manipulen los mecanismos. 

Si son varios los mecánicos que deban trabajar en la misma máquina, sus trabajos deberán ser coordinados y 
conocidos entre ellos. 

Dejar enfriar el motor antes de retirar el tapón del radiador. 

Bajar la presión del circuito hidráulico antes de quitar el tapón de vaciado, así mismo cuando se realice el vaciado 
del aceite, comprobar que su temperatura no sea elevada. 

Si se tiene que dejar elevado el brazo del equipo, se procederá a su inmovilización mediante tacos, cuñas o 
cualquier otro sistema eficaz, antes de empezar el trabajo. 

Tomar las medidas de conducción forzada para realizar la evacuación de los gases del tubo de escape, 
directamente al exterior del local. 

Cuando deba trabajarse sobre elementos móviles o articulados del motor (p.e. tensión de las correas), éste estará 
parado. 

Antes de arrancar el motor, comprobar que no ha quedado ninguna herramienta, trapo o tapón encima del mismo. 

Utilizar guantes que permitan un buen tacto y calzado de seguridad con piso antideslizante. 

- Mantenimiento de los neumáticos 

Para cambiar una rueda, colocar los estabilizadores. 

No utilizar nunca la pluma o la cuchara para levantar la máquina. 

Utilizar siempre una caja de inflado, cuando la rueda esté separada de la máquina. 

Cuando se esté inflando una rueda no permanecer enfrente de la misma sino en el lateral junto a la banda de 
rodadura, en previsión de proyección del aro por sobrepresión. 

No cortar ni soldar encima de una llanta con el neumático inflado. 

En caso de transmisión hidráulica se revisarán frecuentemente los depósitos de aceite hidráulico y las válvulas 
indicadas por el fabricante. El aceite a emplear será el indicado por el fabricante. 
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL: 

El articulado y Anexos del R.D. 1215/97 de 18 de Julio indica la obligatoriedad por parte del empresario de adoptar 
las medidas preventivas necesarias para que los equipos de trabajo que se pongan a disposición de los 
trabajadores sean adecuados al trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados al mismo, de forma 
que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores al utilizarlos. 

Si esto no fuera posible, el empresario adoptará las medidas adecuadas para disminuir esos riesgos al mínimo. 

Como mínimo, sólo deberán ser utilizados equipos que satisfagan las disposiciones legales o reglamentarias que 
les sean de aplicación y las condiciones generales previstas en el Anexo I. 

Cuando el equipo requiera una utilización de manera o forma determinada se adoptarán las medidas adecuadas 
que reserven el uso a los trabajadores especialmente designados para ello. 

El empresario adoptará las medidas necesarias para que mediante un mantenimiento adecuado, los equipos de 
trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilización en condiciones tales que satisfagan lo exigido por ambas 
normas citadas. 

Son obligatorias las comprobaciones previas al uso, las previas a la reutilización tras cada montaje, tras el 
mantenimiento o reparación, tras exposiciones a influencias susceptibles de producir deterioros y tras 
acontecimientos excepcionales. 

Todos los equipos, de acuerdo con el artículo 41 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95), 
estarán acompañados de instrucciones adecuadas de funcionamiento y condiciones para las cuales tal 
funcionamiento es seguro para los trabajadores. 

Los artículos 18 y 19 de la citada Ley indican la información y formación adecuadas que los trabajadores deben 
recibir previamente a la utilización de tales equipos. 

El constructor, justificará que todas las maquinas, herramientas, máquinas herramientas y medios auxiliares, tienen 
su correspondiente certificación -CE- y que el mantenimiento preventivo, correctivo y la reposición de aquellos 
elementos que por deterioro o desgaste normal de uso, haga desaconsejare su utilización sea efectivo en todo 
momento. 

Los elementos de señalización se mantendrán en buenas condiciones de visibilidad y en los casos que se 
considere necesario, se regarán las superficies de tránsito para eliminar los ambientes pulvígenos, y con ello la 
suciedad acumulada sobre tales elementos. 

La instalación eléctrica provisional de obra se revisará periódicamente, por parte de un electricista, se comprobarán 
las protecciones diferenciales, magnetotérmicos, toma de tierra y los defectos de aislamiento. 

En las máquinas eléctrica portátiles, el usuario revisará diariamente los cables de alimentación y conexiones; así 
como el correcto funcionamiento de sus protecciones. 

Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las de mano, deberán: 

-Estar bien proyectados y construidos teniendo en cuenta los principios de la ergonomía. 

-Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

-Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 

-Ser manejados por trabajadores que hayan sido formados adecuadamente. 

Las herramientas manuales serán revisadas diariamente por su usuario, reparándose o sustituyéndose según 
proceda, cuando su estado denote un mal funcionamiento o represente un peligro para su usuario. (mangos 
agrietados o astillados). 

  

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARTICULAR A CADA FASE DE OBRA:  

ALBAÑILERIA 

Se asegurará que todos los elementos del encofrado están firmemente sujetos antes de abandonar el puesto de 
trabajo. 

Se revisarán diariamente la estabilidad y buena colocación de los andamios, así como el estado de los materiales 
que lo componen, antes de iniciar los trabajos. 

Se extremará esta precaución cuando los trabajos hayan estado interrumpidos más de un día y/o de alteraciones 
atmosféricas de lluvia o heladas. 

Antes de la puesta en marcha se comprobará siempre el estado del disco de la sierra circular y el correcto 
emplazamiento y articulación de sus protectores y resguardos. 

Se revisará periódicamente el estado de los cables y ganchos utilizados para el transporte de cargas. 
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CARPINTERIA DE MADERA 

Antes de la puesta en marcha se comprobará siempre el estado del disco de la sierra circular y el correcto 
emplazamiento y articulación de sus protectores y resguardos. 

Se revisará periódicamente el estado de los cables y ganchos utilizados para el transporte de cargas. 

   

DEMOLICION MANUAL 

La empresa contratista principal de la demolición, deberá demostrar que dispone de un programa de homologación 
de proveedores, normalización de herramientas, máquinas herramientas y medios auxiliares, mantenimiento 
preventivo, mantenimiento correctivo y reposición, de aquellos cuyo deterioro por el desgaste normal de uso, haga 
desaconsejable su utilización en la doble vertiente de calidad y seguridad en el trabajo, durante este derribo. 

Debe comprobarse que tras la eliminación y descarga de partes de la edificación no se ha dañado directamente por 
rotura las partes a conservar. 

Al suspender los trabajos, no deben quedar partes en equilibrio inestable. En caso de imposibilidad material, se 
aislará mediante obstáculos físicos y se señalizará la zona susceptible de desplome. 

Se procederá a la restitución de la vegetación y árboles de gran porte cuya servidumbre de mantenimiento era 
previa a la demolición. 

Realizada la demolición, se efectuará una revisión general de las lesiones ocasionadas en las construcciones 
circundantes (edificaciones medianeras, sumideros, arquetas, pozos, colectores, servicios urbanos y líneas 
afectadas), restituyéndolas al estado previo al inicio de los trabajos. 

Se comprobará con posterioridad a la demolición, el mantenimiento de las condiciones de orden legal, 
servidumbres y derechos que aparecen y desaparecen, como consecuencia de la misma así como las posibles 
repercusiones de tipo técnico y económico de la nueva situación del solar. 

Se comprobará con posterioridad a la demolición, la nueva situación urbanística y su impacto en el entorno por la 
desaparición de la edificación y la nueva configuración a adoptar con relación a las condiciones de partida previas a 
la demolición. 

 

 FALSOS TECHOS 

 Se revisará diariamente el estado del cable de los aparatos de elevación, detectando deshilachados, roturas o 
cualquier otro desperfecto que impida el uso de estos cables con entera garantía así como las eslingas. 

Efectuar al menos trimestralmente una revisión a fondo de los elementos de los aparatos de elevación, prestando 
especial atención a cables, frenos, contactos eléctricos y sistemas de mando. 

Realizar el mantenimiento preventivo de la grúa de conformidad a la ITC-AEM2 sobre grúas torre. 

Antes de la puesta en marcha se comprobará siempre el estado del disco de la sierra circular y el correcto 
emplazamiento y articulación de sus protectores y resguardos. 

Se revisará periódicamente el estado de los cables y ganchos utilizados para el transporte de cargas. 

   

FONTANERIA. MONTANTES  Y BAJANTES 

La empresa contratista principal de la demolición, deberá demostrar que dispone de un programa de homologación 
de proveedores, normalización de herramientas, máquinas herramientas y medios auxiliares, mantenimiento 
preventivo, mantenimiento correctivo y reposición, de aquellos cuyo deterioro por el desgaste normal de uso, haga 
desaconsejable su utilización en la doble vertiente de calidad y seguridad en el trabajo, durante este derribo. 

Debe comprobarse que tras la eliminación y descarga de partes de la edificación no se ha dañado directamente por 
rotura las partes a conservar. 

Al suspender los trabajos, no deben quedar partes en equilibrio inestable. En caso de imposibilidad material, se 
aislará mediante obstáculos físicos y se señalizará la zona susceptible de desplome. 

Se procederá a la restitución de la vegetación y árboles de gran porte cuya servidumbre de mantenimiento era 
previa a la demolición. 

Realizada la demolición, se efectuará una revisión general de las lesiones ocasionadas en las construcciones 
circundantes (edificaciones medianeras, sumideros, arquetas, pozos, colectores, servicios urbanos y líneas 
afectadas), restituyéndolas al estado previo al inicio de los trabajos. 
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Se comprobará con posterioridad a la demolición, el mantenimiento de las condiciones de orden legal, 
servidumbres y derechos que aparecen y desaparecen, como consecuencia de la misma así como las posibles 
repercusiones de tipo técnico y económico de la nueva situación del solar. 

Se comprobará con posterioridad a la demolición, la nueva situación urbanística y su impacto en el entorno por la 
desaparición de la edificación y la nueva configuración a adoptar con relación a las condiciones de partida previas a 
la demolición. 

Medidas preventivas de esta fase de obra  ya incluidas en el epígrafe de medidas preventivas generales. 

   

SOLADOS Y ALICATADOS 

Se revisará diariamente el estado del cable de los aparatos de elevación, detectando deshilachados, roturas o 
cualquier otro desperfecto que impida el uso de estos cables con entera garantía así como las eslingas. 

Efectuar al menos trimestralmente una revisión a fondo de los elementos de los aparatos de elevación, prestando 
especial atención a cables, frenos, contactos eléctricos y sistemas de mando. 

Realizar el mantenimiento preventivo de la grúa de conformidad a la ITC-AEM2 sobre grúas torre. 

Se revisarán diariamente la estabilidad y buena colocación de los andamios, así como el estado de los materiales 
que lo componen, antes de iniciar los trabajos. 

Se extremará esta precaución cuando los trabajos hayan estado interrumpidos más de un día y/o de alteraciones 
atmosféricas de lluvia o heladas. 

Antes de la puesta en marcha se comprobará siempre el estado del disco de la sierra circular y el correcto 
emplazamiento y articulación de sus protectores y resguardos. 

Se revisará periódicamente el estado de los cables y ganchos utilizados para el transporte de cargas. 

   

VIDRIERIA 

Mantenimiento preventivo particular ya incluido en el presente estudio. 

 

6.8  INSTALACIONES GENERALES DE HIGIENE EN LA OBRA 

Servicios higiénicos: 

a) Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener a su disposición vestuarios 
adecuados. 

Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer de asientos e instalaciones 
que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo. 

Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, suciedad), la ropa de trabajo 
deberá poner guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos personales. 

Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este apartado, cada trabajador 
deberá poder disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos personales bajo llave. 

b) Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, lo requieran, se deberán poner a disposición de los 
trabajadores duchas apropiadas y en numero suficientes. 

Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se asee sin obstáculos y 
en adecuadas condiciones de higiene. 

Las duchas deberán disponer de agua corriente, caliente y fría. Cuando, con arreglo al párrafo primero de este 
apartado, no sean necesarias duchas, deberán tener lavabos suficientes y apropiados con agua corriente, caliente 
si fuese necesario cerca de los puestos de trabajo y de los vestuarios. 

Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la comunicación entre uno y otros deberá ser 
fácil 

c) Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo de los locales de descanso, de 
los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales especiales equipados con un núm. suficiente de retretes y de 
lavabos. 

d) Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o deberán preverse una 
utilización por separado de los mismos. 

Locales de descanso o de alojamiento: 
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a) Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al tipo de actividad o el número 
de trabajadores, y por motivo de alejamiento de la obra, los trabajadores deberán poder disponer de locales de 
descanso y, en su caso, de locales de alojamiento de fácil acceso. 

b) Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener unas dimensiones suficientes y estar amueblados con 
un número de mesas y de asientos con respaldo acorde con el número de trabajadores. 

c) Cuando no existan estos tipos de locales se deberá poner a disposición del personal otro tipo de instalaciones 
para que puedan ser utilizadas durante la interrupción del trabajo. 

d) Cuando existan locales de alojamiento dichos, deberán disponer de servicios higiénicos en número suficiente, 
así como de una sala para comer y otra de esparcimiento. 

Dichos locales deberán estar equipados de camas, armarios, mesas y sillas con respaldo acordes al número de 
trabajadores, y se deberá tener en cuenta, en su caso, para su asignación, la presencia de trabajadores de ambos 
sexos. 

e) En los locales de descanso o de alojamiento deberán tomarse medidas adecuadas de protección para los no 
fumadores contra las molestias debidas al humo del tabaco. 

 

6.9  VIGILANCIA DE LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS EN LA OBRA 

VIGILANCIA DE LA SALUD 

Indica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (ley 31/95 de 8 de Noviembre), en su art. 22 que el Empresario 
deberá garantizar a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los 
riesgos inherentes a su trabajo. Esta vigilancia solo podrá llevarse a efecto con el consentimiento del trabajador 
exceptuándose, previo informe de los representantes de los trabajadores, los supuestos en los que la realización de 
los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los 
trabajadores o para verificar si el estado de la salud de un trabajador puede constituir un peligro para si mismo, 
para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa o cuando esté establecido en una 
disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. 

En todo caso se optará por aquellas pruebas y reconocimientos que produzcan las mínimas molestias al trabajador 
y que sean proporcionadas al riesgo. 

Las medidas de vigilancia de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando siempre el derecho a la 
intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad de toda la información relacionada con 
su estado de salud. Los resultados de tales reconocimientos serán puestos en conocimiento de los trabajadores 
afectados y nunca podrán ser utilizados con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador. 

El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico y a las autoridades sanitarias 
que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores, sin que pueda facilitarse al empresario o a otras 
personas sin conocimiento expreso del trabajador. 

No obstante lo anterior, el empresario y las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención 
serán informados de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados en relación con la aptitud 
del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las medidas de 
prevención y protección, a fin de que puedan desarrollar correctamente sus funciones en materias preventivas. 

En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga necesario, el derecho de los 
trabajadores a la vigilancia periódica de su estado de salud deberá ser prolongado más allá de la finalización de la 
relación laboral, en los términos que legalmente se determinen. 

Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo por personal sanitario con 
competencia técnica, formación y capacidad acreditada. 

El R.D. 39/97 de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, establece en 
su art. 37.3 que los servicios que desarrollen funciones de vigilancia y control de la salud de los trabajadores 
deberán contar con un médico especialista en Medicina del Trabajo o Medicina de Empresa y un ATS/DUE de 
empresa, sin perjuicio de la participación de otros profesionales sanitarios con competencia técnica, formación y 
capacidad acreditada. 

La actividad a desarrollar deberá abarcar: 

Evaluación inicial de la salud de los trabajadores después de la incorporación al trabajo o después de la asignación 
de tareas específicas con nuevos riesgos para la salud. 

Evaluación de la salud de los trabajadores que reanuden el trabajo tras una ausencia prolongada por motivos de 
salud, con la finalidad de descubrir sus eventuales orígenes profesionales y recomendar una acción apropiada para 
proteger a los trabajadores. Y, finalmente, una vigilancia de la salud a intervalos periódicos. 
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La vigilancia de la salud estará sometida a protocolos específicos u otros medios existentes con respecto a los 
factores de riesgo a los que esté sometido el trabajador. La periodicidad y contenido de los mismos se establecerá 
por la Administración oídas las sociedades científicas correspondientes. En cualquier caso incluirán historia clínico-
laboral, descripción detallada del puesto de trabajo, tiempo de permanencia en el mismo y riesgos detectados y 
medidas preventivas adoptadas. Deberá contener, igualmente, descripción de los anteriores puestos de trabajo, 
riesgos presentes en los mismos y tiempo de permanencia en cada uno de ellos. 

El personal sanitario del servicio de prevención deberá conocer las enfermedades que se produzcan entre los 
trabajadores y las ausencias al trabajo por motivos de salud para poder identificar cualquier posible relación entre la 
causa y los riesgos para la salud que puedan presentarse en los lugares de trabajo. 

Este personal prestará los primeros auxilios y la atención de urgencia a los trabajadores víctimas de accidentes o 
alteraciones en el lugar de trabajo. 

El art. 14 del Anexo IV A del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre de 1.997 por el que se establecen las condiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, indica las características que debe reunir el lugar 
adecuado para la práctica de los primeros auxilios que habrán de instalarse en aquellas obras en las que por su 
tamaño o tipo de actividad así lo requieran. 

 

6.10. OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO EN MATERIA FORMATIVA ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS 

Formación de los trabajadores: 

El artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95 de 8 de Noviembre) exige que el 
empresario, en cumplimiento del deber de protección, deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación 
teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, a la contratación, y cuando ocurran cambios en los 
equipos, tecnologías o funciones que desempeñe. 

Tal formación estará centrada específicamente en su puesto o función y deberá adaptarse a la evolución de los 
riesgos y a la aparición de otros nuevos. Incluso deberá repetirse si se considera necesario. 

La formación referenciada deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo, o en su 
defecto, en otras horas pero con descuento en aquella del tiempo invertido en la misma. Puede impartirla la 
empresa con sus medios propios o con otros concertados, pero su coste nunca recaerá en los trabajadores. 

Si se trata de personas que van a desarrollar en la Empresa funciones preventivas de los niveles básico, intermedio 
o superior, el R.D. 39/97 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención indica, en sus 
Anexos III al VI, los contenidos mínimos de los programas formativos a los que habrá de referirse la formación en 
materia preventiva. 

 

7. LEGISLACION, NORMATIVAS Y CONVENIOS DE APLICACIÓN AL PRESENTE ESTUDIO: 

- LEGISLACIÓN: 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (LEY 31/95 DE 8/11/95). 

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN (R.D. 39/97 DE 7/1/97). 

ORDEN DE DESARROLLO DEL R.S.P. (27/6/97). 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
(R.D.485/97 DE 14/4/97). 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO (R.D. 486/97 DE 
14/4/97). 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN DE CARGAS QUE 
ENTRAÑEN RIESGOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES (R.D. 487/97 DE 
14/4/97). 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A 
AGENTES BIOLÓGICOS  DURANTE EL TRABAJO (R.D. 664/97 DE 12/5/97). 

EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO (R.D. 665/97 DE 12/5/97). 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (R.D. 773/97 DE 30/5/97). 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE 
LOS EQUIPOS DE TRABAJO (R.D. 1215/97 DE 18/7/97). 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSRUCCIÓN (RD. 1627/97 de 
24/10/97). 
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ORDENANZA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN VIDRIO Y CERÁMICA (O.M. de 28/8/70). 

ORDENANZA GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (O.M. DE 9/3/71) Exclusivamente su 
Capítulo VI, y art. 24 y 75 del Capítulo VII. 

REGLAMENTO GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (OM de 31/1/40) Exclusivamente su 
Capítulo VII. 

REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN.  

O.M. 9/4/86 SOBRE RIESGOS DEL PLOMO. 

R. MINISTERIO DE TRABAJO 11/3/77 SOBRE EL BENCENO. 

O.M. 26/7/93 SOBRE EL AMIANTO. 

R.D. 1316/89 SOBRE EL RUIDO. 

R.D. 53/92 SOBRE RADIACIONES IONIZANTES. 

- NORMATIVAS: 

NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN: 

Norma NTE    ISA/1973 Alcantarillado 

             ISB/1973 Basuras 

             ISH/1974 Humos y gases 

             ISS/1974 Saneamiento 

Norma UNE 81 707 85  Escaleras portátiles de aluminio simples y de extensión. 

Norma UNE 81 002 85  Protectores auditivos. Tipos y definiciones. 

Norma UNE 81 101 85  Equipos de protección de la visión. Terminología. Clasificación y uso. 

Norma UNE 81 200 77  Equipos de protección personal de las vías respiratorias. Definición y clasificación. 

Norma UNE 81 208 77  Filtros mecánicos. Clasificación. Características y requisitos. 

Norma UNE 81 250 80  Guantes de protección. Definiciones y clasificación. 

Norma UNE 81 304 83  Calzado de seguridad. Ensayos de resistencia a la perforación de la suela. 

Norma UNE 81 353 80  Cinturones de seguridad. Clase A: Cinturón de sujeción. Características y ensayos. 

Norma UNE 81 650 80  Redes de seguridad. Características y ensayos. 

- CONVENIOS: 

CONVENIOS DE LA OIT RATIFICADOS POR ESPAÑA: 

Convenio n° 62 de la OIT de 23/6/37 relativo a prescripciones de seguridad en la industria de la edificación. 
Ratificado por Instrumento de 12/6/58. (BOE de 20/8/59). 

Convenio n° 167 de la OIT de 20/6/88 sobre seguridad y salud en la industria de la construcción. 

Convenio n° 119 de la OIT de 25/6/63 sobre protección de maquinaria. Ratificado por Instrucción de 26/11/71.(BOE 
de 30/11/72). 

Convenio n° 155 de la OIT de 22/6/81 sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo. 
Ratificado por Instrumento publicado en el BOE de 11/11/85. 

Convenio n° 127 de la OIT de 29/6/67 sobre peso máximo de carga transportada por un trabajador. (BOE de 
15/10/70). 
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1.  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS D’EDIFICACIÓ 

Aquest Plec de Condicions Tècniques Generals comprèn el conjunt de característiques que 
hauran d'acomplir els materials emprats a la construcció, així com les tècniques de la seva 
col·locació a l'obra i les que hauran de manar l'execució de qualsevol tipus d'instal·lacions i 
d'obres accessòries i dependents. Per a qualsevol tipus d'especificació, no inclosa en aquest 
Plec, es tindrà en compte el que indiqui el "Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección 
General de Arquitectura" (Actualitzat). 
Les condicions Tècniques generals del present Plec tindran vigència mentre no siguin 
modificats per les Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte, en cas d'incloure's 
l'esmentat document. 

1.1 GENERALITATS 

 

1.1.1 DOCUMENTS DEL PROJECTE. 
El present Projecte consta dels següents documents: Document no. 1: Memòria i Annexos; 
Document no. 2: Plànols; Document no. 3: Plec de Condicions Facultatives; i Document no. 4: 
Pressupost. El contingut d'aquests documents està detallat a la Memòria. 
S'entén per documents contractuals, aquells que resten incorporats al Contracte i que són 
d'obligat compliment, llevat de modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, 
en cas de licitació sota pressupost, són: Plànols, Plec de Condicions (amb els dos capítols de 
Prescripcions Tècniques Generals i Prescripcions Tècniques Particulars), Quadre de Preus no. 
1 i Pressupost total. 
La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius i estan constituïts per 
la Memòria amb tots els seus Annexos, els amidaments, els Pressupostos parcials i el Quadre 
de Preus no. 2. 
Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de la 
Propietat, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se 
subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d'informació 
que el Contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
Solament els documents contractuals, definits a l'apartat anterior, constitueixen la base del 
Contracte, per tant, el Contractista no podrà al·legar modificació de les condicions de 
Contracte en base a les dades contingudes en els documents informatius (com per exemple, 
preus de base de personal, maquinària i materials, fixació de lloseres, préstecs o abocadors, 
distàncies de transport, característiques dels materials de l'explanació justificació de preus, 
etc.) llevat que aquestes dades apareixin en algun document contractual. 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la 
suficient informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del 
Projecte. 

En cas de contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, contingudes 
en el Capítol II del present Plec de Condicions, prevaleix el que s'ha prescrit en aquestes 
últimes. En qualsevol cas, ambdós documents prevaleixen sobre les Prescripcions Tècniques 
Generals contingudes en el Capítol I del present Plec. 
Allò que s'hagi esmentat en el Plec de Condicions i omès als Plànols o viceversa, haurà de ser 
executat com si hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que a judici del Director 
quedin suficientment definides les unitats d'obra corresponents i, aquestes, tinguin preu en el 
Contracte. 
 
1.1.2 OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 
El Contractista designarà un "Delegat d'Obra", en les condicions que determinen les Clàusules 
5 i 6 del Plec de clàusules Administratives Generals, per a la contractació d'obres de l'Estat. 
En relació a "L'Oficina d'Obra" i "Llibre d'Obres", hom es regirà pel que disposen les clàusules 
7,8 i 9 de l'esmentat "Plec de Clàusules Administratives Generals". El Contractista està obligat 
a dedicar a les obres el personal tècnic que es va comprometre en la licitació. El personal del 
Contractista col·laborarà amb el Director i la Direcció, pel normal compliment de les seves 
funcions. 
 
1.1.3 COMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS VIGENTS 
Hom es regirà pel que s'estipula a les Clàusules 11, 16, 17 i 19 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generals". 
Això mateix, acomplirà amb els requisits vigents per a emmagatzematge i utilització 
d'explosius, carburants, prevenció d'incendis, etc. i s'ajustarà a allò assenyalat en el Codi de 
Circulació, Reglament de la Policia i conservació de carreteres, Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió i a totes les disposicions vigents que siguin d'aplicació als treballs que, 
directament o indirectament, siguin necessaris per a l'acompliment del Contracte. 
 
1.1.4 INDEMNITZACIONS PER COMPTE DEL CONTRACTISTA.  
Hom es regirà pel que disposa l'article 134 del Reglament General de Contractació de l'Estat i 
la clàusula 12 del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 
Particularment el Contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics o privats fets 
malbé, indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. El Contractista 
adoptarà les mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits 
d'aigua, així com del medi ambient, per l'acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà 
responsable dels danys i perjudicis que es puguin causar. 
El Contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i refer a la seva finalització les 
servituds afectades, conforme estableix la clàusula 20 de l'esmentat "Plec de Clàusules 
Administratives Generals", sent a compte del Contractista els treballs necessaris per a tal fi. 
 
1.1.5 DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA. 
A més de les despeses i taxes que se citen a les clàusules 13 i 38 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generals", aniran a càrrec del Contractista, si en el Capítol II d'aquest Plec o 
en el Contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses: 
Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. 
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Despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions, 
ferramentes, etc. 
Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 
Despeses de protecció de materials arreplegats i de la pròpia obra, contra tot deteriorament. 
Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per subministrament d'aigua i 
energia elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres, així com els drets, taxes o impostos 
de presa. comptadors, etc. 
Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals. 
Despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 
Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i 
zones confrontades, afectades per les obres, etc. 
Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució, excepte dels corresponents a 
Expropiacions i Serveis afectats. 
Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus unitaris 
Contractats. 
Serà obligatòria la col·locació, a càrrec del Contractista, d'una tanca perimetral provisional de 
protecció de característiques a definir per la Direcció Facultativa, que hi romandrà fins que la 
Propietat ordeni la seva retirada. 
 
1.1.6 REPLANTEIG DE LES OBRES 
El Contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la 
correcta execució de les obres, els quals han de ser aprovats per la Direcció. Haurà de 
materialitzar, també, sobre el terreny, tots els punts de detall que la Direcció consideri 
necessari per a l'acabament exacte de les diferents unitats. Tots els materials, equips i ma 
d'obra necessaris per a aquests treballs aniran a càrrec del Contractista. 
 
1.1.7 MATERIALS 
A més del que es disposa a les clàusules 15, 34, 35, 36 i 37 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generals", hauran d'observar-se les següents prescripcions: 
Si les procedències de materials estiguessin fixades en els documents contractuals, el 
Contractista haurà d'utilitzar obligatòriament les esmentades procedències, llevat de 
l'autorització expressa del Director de l'Obra. Si fos imprescindible, a judici de la Propietat, 
canviar aquell origen o procedència, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 60 del 
"Plec de Clàusules Administratives Generals". 
Si per no complir les prescripcions del present Plec, es rebutgen els materials que figuren com 
a utilitzables sols en els documents informatius, el Contractista tindrà l'obligació d'aportar altres 
materials que acompleixin les prescripcions, sense que per això tingui dret a un nou preu 
unitari. 
El Contractista obtindrà a càrrec seu l'autorització per a la utilització de préstecs, i es farà 
càrrec, a més, al seu compte de totes les despeses, canons, indemnitzacions, etc., que es 
presentin. 
El Contractista notificarà a la Direcció de l'Obra, amb suficient antelació, les procedències dels 
materials que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que es 
refereix a la quantitat com a la qualitat. 
En cap cas podran ser arreplegats i utilitzats a l'obra materials si la seva procedència no ha 
estat aprovada pel Director. 

Tots els materials que s'utilitzaran a l'obra hauran de ser, a judici del Director de les Obres, de 
qualitat suficient, malgrat que no s'especifiqui expressament en el Plec de Condicions. La 
qualitat considerada com a suficient, serà la més completa de les definides a la normativa 
d'obligat compliment. 
 
1.1.8 OBRES PROVISIONALS 
El Contractista executarà o condicionarà en el moment oportú les carreteres, camins i 
accessos provisionals pels desviaments que imposin les obres en relació amb el tràfic general i 
amb els accessos dels confrontants, d'acord amb les definicions del Projecte o a les 
instruccions que rebi de la Direcció. Els materials i les unitats d'obra que comporten les 
esmentades obres provisionals, compliran totes les prescripcions del present Plec com si 
fossin obres definitives. 
Aquestes obres seran d'abonament, llevat que en el Capítol II es digui expressament el 
contrari, amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin en el Pressupost o, en cas 
que no hi siguin, valorats als preus del Contracte. 
Si les obres provisionals no fossin estrictament necessàries per a l'execució normal de les 
obres, a judici de la Direcció, sent, per tant, conveniència del Contractista per a facilitar o 
accelerar l'execució de les obres, no seran d'abonament. 
Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, com accessos, pujades, ponts provisionals, 
etc., necessaris per a la circulació interior de l'obra o pel transport de materials a l'obra, o per 
accessos i circulació del personal de la Propietat i visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista 
haurà de mantenir els esmentats camins d'obra i accessos en bones condicions de circulació. 
La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del 
Contractista. 
 
1.1.9 ABOCADORS 
Llevat de manifestació expressa contrària al Capítol II del present Plec, la localització 
d'abocadors així com les despeses que comporti la seva utilització, seran a càrrec del 
Contractista. 
Ni la distància més gran dels abocadors, en relació a la hipòtesi feta en la justificació del preu 
unitari que s'inclou als Annexos de la Memòria, ni l'omissió, en l'esmentada justificació, de 
l'operació de transport als abocadors, seran causa suficient per a al·legar modificació del preu 
unitari que apareix al quadre de preus o al·legar que la unitat d'obra corresponent no inclou 
l'esmentada operació de transport a l'abocador, sempre que en els documents contractuals es 
fixi que la unitat inclou aquest transport. 
Els diferents tipus de material que calgui eliminar (fonaments soterrats, etc.) no seran motiu d 
sobre-preu, per considerar-se inclosos en els preus unitaris del Contracte. 
Si en els amidaments i documents informatius del Projecte se suposa que el material obtingut 
de l'excavació, de l'aplanament, fonaments o rases ha d'utilitzar-se per terraplè, reblerts, etc., i 
la Direcció d'Obra rebutja l'esmentat material per no complir les condicions del present Plec, el 
Contractista haurà de transportar l'esmentat material a abocadors, sense dret a cap 
abonament complementari en la corresponent excavació, ni increment del preu del Contracte 
per haver d'emprar majors quantitats de material procedent de préstecs. 
El Director de les Obres podrà autoritzar abocadors en zones baixes de les parcel·les, amb la 
condició que els productes abocats siguin estesos i compactats correctament. Les despeses 
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de l'esmentada extensió i compactació dels materials seran a compte del Contractista, per 
considerar-se incloses en els preus unitaris. 
 
1.1.10 EXPLOSIUS 
L'adquisició, transport, emmagatzematge, conservació, manipulació i utilització de metxes, 
detonadors i explosius es regirà per les disposicions vigents a l'efecte, completades amb les 
instruccions que figurin en el Projecte o dicti la Direcció d'Obra. 
Anirà a càrrec del Contractista l'obtenció de permisos i llicències per a la utilització d'aquests 
mitjans, així com el pagament de les despeses que els esmentats permisos comportin. 
El Contractista estarà obligat al compliment estricte de totes les normes existents en matèria 
d'explosius i execució de voladures. La Direcció podrà prohibir la utilització de determinats 
mètodes que consideri perillosos, encara que l'autorització dels mètodes utilitzats no eximeix al 
Contractista de la responsabilitat dels danys causats.  
El Contractista subministrarà i col·locarà els senyals necessaris per tal d'advertir al públic del 
seu treball amb explosius. El seu emplaçament i estat de conservació garantiran en qualsevol 
moment la seva perfecta visibilitat. En tot cas, el Contractista serà responsable dels danys que 
derivin de la utilització d'explosius. 
Si per qualsevol motiu no és possible emprar explosius, els treballs d'excavació mecànica amb 
retro-excavadora o martell-picador no seran objecte de sobre-preu, i s'abonaran al preu únic 
d'excavació.  
 
1.1.11 SERVITUDS I SERVEIS AFECTATS 
En relació a les servituds existents es regirà pel que s'estipula en la clàusula 20 del "Plec de 
Clàusules Administratives Generals". A aquest efecte, també es consideraran servituds 
relacionades en el "Plec de Prescripcions", aquelles que apareixen definides en els Plànols del 
Projecte. Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes 
corresponents.  
Malgrat tot, tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per a la localització, protecció o 
desviament, en tot cas, dels serveis afectats de poca importància, que la Direcció consideri 
convenient per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs seran de 
pagament al Contractista, ja sigui amb càrrec a les partides alçades existents a l'efecte en el 
Pressupost o per unitats d'obra, amb aplicació dels preus del Quadre de Preus no. 1. En el seu 
defecte es regirà pel que s'estableix en la clàusula 60 del "Plec de Clàusules Administratives 
Generals". 
 
1.1.12 PREUS UNITARIS 
El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus no. 1, serà el que s'aplicarà als 
amidaments per a obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 
Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 51 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generals", els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus no. 1 inclouen 
sempre, llevat de prescripció expressa en contra d'un document contractual i encara que no 
figuri a la descomposició de preus, els següents conceptes: Subministrament (inclús drets de 
patent, cànon d'extracció, etc.), transport, dipòsit, manipulació i utilització de tots els materials 
usats en l'execució de la corresponent unitat d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, 
mitjans auxiliars, ferramentes, instal·lacions, etc.; les despeses de tot tipus d'operacions 

normalment o incidentalment necessàries per tal d'acabar la unitat corresponent i els costos 
indirectes. 
La descomposició dels preus unitaris, que figuren en el Quadre de Preus no. 2 són d'aplicació 
exclusiva a les unitats d'obra incompletes. El Contractista no podrà reclamar modificació dels 
preus en lletra del Quadre no. 1, per les unitats totalment executades, per errades i omissions 
en la descomposició que figura en el Quadre de Preus no. 2. 
Si fins i tot, en la justificació del preu unitari, que apareix en el corresponent Annex a la 
Memòria, s'utilitzen hipòtesis no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i 
mà d'obra necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus dels materials 
bàsics, procedència o distàncies de transport, número i tipus d'operacions necessàries per a 
completar la unitat d'obra, dosificació, quantitat de materials, proporció de diferents 
components o diferents preus auxiliars, etc.), els esmentats caps no podran argüir-se com a 
base per a la modificació del corresponent preu unitari, ja que els caps s'han fixat a l'objecte de 
justificar l'import del preu unitari i estan continguts en un document fonamentalment informatiu. 
La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra que 
figura en els corresponents Articles del present Plec, no és comprensió dels conceptes que 
comprèn la unitat d'Obra. Per això, les operacions o materials no relacionats però necessaris 
per a executar la unitat, es consideraran inclosos en el preu unitari corresponent. 
Tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabament de la unitat d'obra o 
complementàries a la unitat d'obra, malgrat que no figurin en documents contractuals, si es 
consideren necessàries a judici del Director Facultatiu, s'hauran d'executar sense ser motiu de 
sobre-preu del Contracte. 
 
1.1.13 PARTIDES ALÇADES 
Les partides que figuren com de "pagament íntegre" en les Prescripcions Tècniques 
Particulars, en els Quadres de Preus o en els Pressupostos Parcials o Generals, es pagaran 
íntegrament al Contractista, un cop realitzats els treballs als quals corresponen. 
Les partides alçades "a justificar" es pagaran d'acord amb allò que s'estipula a la clàusula 52 
del "Plec de Clàusules Administratives Generals". Pel que respecta a les partides alçades "a 
justificar" en concepte de desviament de línies elèctriques, aquestes s'abonaran segons 
factura de les Companyies Distribuïdores afectades. 
 
1.1.14 TERMINI DE GARANTIA 
El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any, comptat a partir de la Recepció Provisional 
llevat que en el Capítol II del present Plec o en el Contracte es modifiqui expressament aquest 
termini. 
Aquest termini s'estendrà a totes les obres executades sota el mateix Contracte. En cas de 
recepcions parcials, regirà el que disposa l'article 171 del Reglament General de Contracta de 
l'Estat. 
 
1.1.15 CONSERVACIÓ DE LES OBRES 
Definició: Es defineix com a conservació de l'obra, els treballs de guardaria de les obres. 
Neteja, acabats, entreteniment i reparació i tots aquells treballs necessaris pel manteniment de 
les obres en perfecte estat de funcionament i policia. L'esmentada conservació s'estén a totes 
les obres executades sota el mateix Contracte. 
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A més del que es prescriu en el present Article, es regirà pel que es disposa a la clàusula 22 
del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 
El present Article serà d'aplicació des del moment d'inici de les Obres fin a la recepció 
definitiva. Totes les despeses originades en aquest concepte seran a compte del Contractista. 
Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin estat 
objecte de robatori. El Contractista haurà de tenir en compte en el càlcul de les seves 
proposicions econòmiques, les despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les 
assegurances que sigui convenients. Es tindran en compte, especialment, les assegurances 
contra-incendis i actes de vandalisme durant el període de garantia, ja que s'entenen incloses 
en el concepte de guardaria a compte del Contractista. 
 
1.1.16 DISPOSICIONS APLICABLES 
A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran 
d'aplicació totes les disposicions vigents en el moment de la realització dels treballs, i que 
hagin pogut entrar en vigor en posterioritat a la redacció del Projecte i les disposicions 
Descrites en l'Annexe de Normativa Vigent.  
També es complirà la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions 
esmentades i la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb 
anterioritat a la data del Contracte. En cas de contradicció o simple complementació de 
diverses normes es tindran en compte, en tot moment, les condicions mes restrictives. 
 
1.1.17 EXISTÈNCIA DE TRÀFIC DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES 

D'URBANITZACIÓ I EDIFICACIÓ. 
L'existència de determinats vials que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de les 
obres, no serà motiu de reclamació econòmica per part del Contractista. El Contractista 
programarà l'execució de les obres, de manera que les interferències siguin mínimes i si 
s'escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui 
motiu d'increment del preu del Contracte. Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i 
per la conservació dels vials de servei esmentats es consideraran incloses en els preus del 
Contracte i en cap moment podran ser objecte de reclamació. En el cas que això anterior 
impliqui la necessitat d'executar determinades parts de les obres per fases, aquestes seran 
definides per la Direcció de les Obres i el possible cost addicional es considerarà com a 
l'apartat anterior, inclòs en els preus unitaris. 
 
1.1.18 INTERFERÈNCIES AMB ALTRES CONTRACTISTES. 
El contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d'execució de les 
obres, sigui possible executar treballs de jardineria, obres complementàries com poden ser 
execució de xarxes elèctriques, telefòniques o altres treballs. En aquest cas, el Contractista 
complirà les ordres de la Direcció de les Obres, a fi de delimitar les zones amb determinades 
unitats d'obra totalment acabades, per tal d'iniciar els treballs complementaris esmentats. Les 
possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a 
l'esmentada execució per fases, es consideraran incloses en els preus del Contracte i no 
podran ser en cap moment, objecte de reclamació. 

1.1.19 EXISTÈNCIA DE SERVITUDS I SERVEIS EXISTENTS. 
Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de 
qualsevol tipus, o de serveis existents, que sigui necessari respectar, o bé quan s'escaigui 
l'execució simultània de les obres i la substitució o reposició de serveis afectats, el Contractista 
estarà obligat a emprar els medis adequats per a l'execució dels treballs, de manera que eviti 
la possible interferència i el risc d'accidents de qualsevol tipus. 
El Contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de Serveis, 
plànols de definició de la posició dels esmentats serveis i localitzarà i descobrirà les 
canonades de serveis enterrats mitjançant treballs d'excavació manual. Les despeses 
originades o les disminucions de rendiment originades es consideraran incloses en els preus 
unitaris i no podran ser objecte de reclamació. 
 
1.1.20 DESVIAMENT DE SERVEIS. 
Abans de començar les excavacions, el Contractista, basant-se en els plànols i dades de que 
disposi, o mitjançant la visita als serveis, si es factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el 
terreny els serveis i instal·lacions afectades, considerar la millor manera d'executar els treballs 
per no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en últim cas, consideri necessari modificar. 
Si el Director de les Obres es mostra conforme, sol·licitarà de l'Empresa i organismes 
corresponents, la modificació d'aquestes instal·lacions. Aquestes operacions es pagaran 
mitjançant factura. En cas d'existir una partida per a abonar els esmentats treballs, el 
Contractista tindrà en compte, en el càlcul de la seva oferta econòmica, les despeses 
corresponents a pagaments per Administració, ja que s'abonarà únicament l'import de les 
factures. 
Malgrat tot, si amb la fi d'accelerar les obres, les empreses interessades recapten la 
col·laboració del contractista, aquest haurà de prestar l'ajut necessari. 
 
1.1.21 MESURES D'ORDRE I SEGURETAT. 
El Contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la 
bona i segura marxa dels treballs. En tot cas, el constructor serà únicament i exclusivament el 
responsable, durant l'execució de les obres, de tots els accidents o perjudicis que pugui tenir el 
seu personal, o causats a alguna altra persona o Entitat. Serà obligació del Constructor la 
contractació de l'Assegurança contra el risc per incapacitat permanent o mort dels seus obrers 
així com l'obligació de tenir-los donats d'alta a la Seguretat Social. 
 
1.1.22 ABONAMENT D'UNITATS D'OBRA. 
Els conceptes amidats per a totes les unitats d'obra, i la manera d'abonar-los, d'acord amb el 
Quadre de Preus nº. 1, s'entendrà que es refereixen a unitats d'obra totalment acabades. En el 
càlcul de la proposició econòmica s'haurà de tenir en compte que qualsevol material o treball 
necessari pel correcte acabament de la unitat d'obra, o per assegurar el perfecte funcionament 
de la unitat construïda en relació a la resta de construcció, es considerarà inclòs en els preus 
unitaris del Contracte, no podent ser objecte de sobre-preu. La ocasional omissió dels 
esmentats elements en els documents del Projecte no podrà ser objecte de reclamació ni de 
preu contradictori, per considerar-se expressament inclòs en els preus del contracte. Els 
materials i operacions esmentats són els considerats com a necessaris a la normativa d'obligat 
compliment. 
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1.1.23 PIS DE MOSTRA. 
Per compte del Contractista es farà un habitatge de mostra (el triat per la Direcció Facultativa), 
que haurà de ser totalment acabat, en el moment que s'hagi executat la meitat de l'import de 
l'obra contractada. El Contractista inclourà l'esmentat concepte al preceptiu Programa de 
treballs. 
 
1.1.24 CONTROL D'UNITATS D'OBRA. 
Per compte del Contractista i fins a l'u per cent (1%) de l'import del pressupost, segons la 
clàusula 38 del Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació d'obres de 
l'Estat, abonarà les factures del laboratori, dictaminat per la Propietat per a la realització del 
control de Qualitat, segons l'esquema aprovat per la Propietat i d'acord amb la Direcció 
Facultativa. 
El laboratori encarregat del present control d'obra realitzarà tots els assaigs del programa, 
prèvia sol·licitud de la Direcció Facultativa de les obres o Serveis Tècnics de la Propietat, 
d'acord amb el següent esquema de funcionament: 
-  A criteri de la Direcció Facultativa o Serveis Tècnics de la Propietat, es podrà ampliar o 
reduir el nombre de controls, que s'abonaran sempre a partir dels preus unitaris acceptats. 
-  Els resultats de cada assaig es comunicaran simultàniament a la Direcció Facultativa de 
les Obres, a l'Arquitecte Codirector, als Serveis Tècnics de la Propietat i a l'Empresa 
Constructora. En cas de resultats negatius s'anticiparà la comunicació telefònicament, a fi de 
poder prendre les mesures necessàries amb urgència. 
 

1.2 ENDERROCS 

DEFINICIÓ 
Es defineix com enderroc l'operació de demolició de tots els elements aeris o enterrats que 
obstaculitzin la construcció d'una obra o sigui necessari fer desaparèixer per acabar-ne 
l'execució. 
La seva execució inclou les operacions següents: 

- enderroc o excavació dels materials. 
- retirada dels materials resultants als abocadors o dipòsit definitiu. 

Abans de l'execució material un tècnic facultatiu redactarà un projecte d'enderroc amb 
indicació expressa de les normes de seguretat aplicables a les fases i a la tecnologia de 
l'enderroc, l'aprofitament o no dels materials resultants i llur retirada. 
L'execució material es realitzarà sota la supervisió de la Direcció Facultativa. 

EXECUCIÓ DE LES OBRES 
Les operacions d'enderrocs s'efectuaran amb les precaucions necessàries a fi d'obtenir unes 
condicions de seguretat suficients, evitant danys al personal que treballi en aquestes 
operacions i a les estructures existents. Serà el facultatiu encarregat de les obres qui 
designarà i marcarà els elements que s'hagin de conservar intactes, així com els llocs de 
dipòsit i la forma de transport amb el vist-i-plau de la Direcció Facultativa de l'Obra. 
  AMIDAMENT I ABONAMENT 
Les obres de demolició no seran objecte d'amidament i s'abonaran com a partida alçada 
d'abonament íntegre. La partida alçada inclourà els honoraris de projecte i de direcció 
facultativa de l'enderroc, els costos i la neteja, la càrrega i transport a l'abocador o indret 

indicat a qualsevol distància, així com tots els treballs, materials, operacions necessàries per a 
deixar el solar i el seu entorn immediat net de tot element que pugui obstaculitzar l'execució de 
les obres. 
La partida d'abonament íntegre contemplarà la possible existència de fonamentacions 
enterrades, així com els increments de cost d'aquesta fonamentació. 
Encara que en cap document del Projecte figuri el concepte esmentat o que les dades 
informatives de la Memòria siguin inexactes, s'entén que el Contractista ho ha de comprovar a 
l'hora de calcular l'import de la proposició econòmica. La Direcció de les Obres interpretarà les 
incidències sobre elements enterrats des del punt de vista del principi de risc i ventura que 
regeix sobre el Contracte. 
El Contractista té l'obligació de dipositar els materials procedents d'enderrocaments que 
consideri de possible utilització o d'algun valor en els llocs que els assigni el Facultatiu Director 
de l'Obra. 
Si durant els enderrocs fos necessària la reconstrucció d'aquelles fàbriques que s'haguessin 
enderrocat per l'execució de les obres, seran d'igual qualitat i textura que les primitives. Les 
reposicions s'abonaran als preus del Quadre de preus núm. 1, com si es tractés d'obres de 
nova construcció. 

1.3 MOVIMENTS DE TERRES 

Comprèn totes les operacions relacionades amb els moviments de terres, incloses roques, 
necessàries per a l'execució de l'obra.  
Aquestes operacions son: 

- Neteja del terreny 
- Esplanacions, desmunts i buixardats 
- Reblerts i terraplens 
- Excavació de rases i pous 
- Transport de terres a l'abocador 
- Replanteig definitiu 

Es considerarà inclosa en el preu de tot moviment de terres qualsevol resta d'edificació a 
enderrocar que aparegui. 
 
1.3.1 NETEJA DEL TERRENY 
Aquest treball consisteix en extreure i retirar de les zones designades tots els arbres, soques, 
plantes, malesa, brossa, runes, escombraries o qualsevol altre material indesitjable. 
La seva execució inclou les operacions següents: 

- Excavació dels materials objecte de l'esbrossada 
- Retirada dels materials objecte de l'esbrossada. 

Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el 
particular inclouen els corresponents documents del projecte. 

EXECUCIÓ DE LES OBRES 
Les operacions d'excavació s'efectuaran amb les precaucions necessàries per aconseguir 
unes condicions de seguretat suficients i evitar dany en les estructures existents, d'acord amb 
el que, sobre el particular, ordeni el Facultatiu Encarregat de les Obres, que designarà i 
marcarà els elements que s'hagin de conservar intactes. 
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Per a disminuir el més possible el deteriorament dels arbres que hagin de conservar-se, es 
procurarà que els que s'han de tirar a terra caiguin cap al centre de la zona objecte de neteja. 
Quan sigui necessari evitar danys a d'altres arbres, al tràfic per carretera o ferrocarril o a 
estructures pròximes, els arbres s'aniran trossejant per la seva brancada i tronc 
progressivament. 
Si per a protegir aquests arbres o altra vegetació destinada a romandre en un lloc, es precisa 
aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents s'ajustaran al que, 
sobre el particular, ordeni el facultatiu encarregat de les obres. 
Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; després es 
tallaran en trossos adequats i finalment s'emmagatzemaran acuradament al llarg del tirat, 
separats dels munts que cal cremar o llençar. La longitud dels trossos de fusta serà superior a 
3 m. (tres metres), si ho permet el tronc. 
Els treballs es realitzaran de manera que produeixin la menor molèstia possible als ocupants 
de les zones pròximes a les obres. Cap fita-marca de propietat o punt de referència de dades 
topogràfiques de qualsevol classe serà fet malbé o desplaçat fins que un agent autoritzat hagi 
referenciat d'alguna altra manera la seva situació o aprovat el desplaçament. 
Retirada dels materials objecte d'aclariment i esbrossada: 
Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran cremats d'acord 
amb el que, sobre el particular, ordeni el Facultatiu encarregat de les obres. 
El concepte de metre quadrat (m2) d'esbrossada, neteja i preparació del terreny inclourà també 
les possibles excavacions i reblerts motivats per existència de sòls inadequats que, a judici del 
director de les Obres, sigui necessari eliminar per a poder iniciar els treballs de fonamentació. 
Es considerarà que abans de presentar l'oferta econòmica, el Contractista haurà visitat i 
estudiat de forma suficient els terrenys sobre els quals s'ha de construir, i que haurà inclòs en 
el preu de l'oferta tots els treballs de preparació, que s'abonaran al preu únic definit al Quadre 
de Preus núm. 1 i que en cap cas podran ésser objecte d'increment del preu del contracte. Es 
considerarà que les dades contingudes a la Memòria tenen únicament valor informatiu i que 
llur inexactitud no pot ésser objecte de reclamació. 
  AMIDAMENT I ABONAMENT 
Es realitzarà per metres quadrats (m2) realment esbrossats i preparats. 
El preu inclou la càrrega i transport a l'abocador dels materials i totes les operacions 
esmentades en l'apartat precedent i definides en el Quadre de Preus núm. 1. Simultàniament a 
les operacions d'esbrossada, es podrà excavar la capa de terra vegetal. 
Les terres vegetals es transportaran a l'abocador o s'arreplegaran en les zones que indiqui la 
Direcció de les Obres, a fi de ser emprades per a formació de zones verdes. 
El transport a l'abocador o al dipòsit intermedi esmentat es considerarà inclòs en els preus 
unitaris del Contracte. 
 
1.3.2 EXPLANACIONS, DESMUNTS I BUIXARDATS 

DEFINICIÓ 
Esplanació és el conjunt d'operacions de desmunt o rebliments necessàries per a nivellar les 
zones on hauran d'asseure's les construccions, incloent-hi les plataformes, talussos i cunetes 
provisionals o definitives, a mes del transport dels materials remoguts als abocadors o lloc 
d'utilització. 
Desmunt és l'operació consistent en el rebaix del terreny fins arribar als nivells previstos en els 
plànols d'obra. 

Buidat és l'excavació delimitada per unes mides definides en els plànols de construcció per 
l'aprofitament de les parts baixes de l'edifici, com soterrani, garatges, dipòsits o altres 
utilitzacions. 
Si durant les excavacions apareixen manantials o filtracions motivades per qualsevol causa, 
s'executaran els treballs que ordeni la Direcció de les Obres, i es consideraran inclosos en els 
preus d'excavació. 
En els preus de les excavacions està inclòs el transport a qualsevol distància. Si a judici del 
Director de les Obres els materials no són aptes per a la formació de terraplens, es 
transportaran a l'abocador, no essent possible que un increment de distància en el transport 
sigui motiu de sobre-preu. El Director de les Obres, podrà autoritzar el fet d'abocar materials a 
determinades zones baixes de les parcel·les, assumint el Contractista l'obligació d'executar els 
treballs d'estesa i compactació sense reclamar compensació econòmica de cap mena. 
El reblert de parcel·les definit, en cap cas podrà superar les cotes de les voreres més 
pròximes. 
La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, millora o rectificació dels talussos de zones de 
desmunt, així com el seu refinat i l'execució de cunetes provisionals o definitives. 
Quan les excavacions arribin a la rasant definida, els treballs que s'executaran per a deixar 
l'esplanada refinada, compactada i totalment preparada per a iniciar les obres, estaran inclosos 
en el preu unitari de l'excavació. Si l'esplanada no compleix les condicions de capacitat portant 
necessàries el Director de les Obres podrà ordenar una excavació addicional, que serà 
amidada i abonada mitjançant el mateix preu definit per a totes les excavacions. 
Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb el preu únic per a 
qualsevol tipus de terreny. L'excavació especial de talussos en roca, s'abonarà al preu únic 
definit d'excavació. 
  AMIDAMENT I ABONAMENT 
S’amidarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, amidats per diferència entre els 
perfils presos abans i després dels treballs. 
No són abonables despreniments ni augments de volum sobre les seccions que prèviament 
s'hagin fixat en aquest Projecte. 
Per a l'efecte dels amidaments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació el 
volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny, tal com es trobi on s'hagi d'excavar. 
S'entén per volum de terraplè o reblert, el que correspon a aquestes obres després 
d'executades i consolidades, segons el que es preveu en aquestes Condicions. 
En tots els casos els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, inclosos els 
resultants dels despreniments, s'hauran d’omplir amb el mateix tipus de material, sense que el 
Contractista rebi per això cap quantitat addicional, així com la realització del buixardat, sense 
increment de cost. 
En cas de dubte sobre la determinació del preu d'una excavació concreta, el Contractista 
s'atindrà al que decideixi el Facultatiu Director, sense ajustar-se a allò que, a efectes de 
valoració del Pressupost, figuri en els pressupostos parcials del Projecte. 
S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a mes de les operacions i despeses 
indicades, tots els auxiliars i complementaris com són: instal·lacions, subministrament i 
consum d'energia per a enllumenat i força, subministrament d'aigües, ventilació, utilització de 
tota mena de maquinària, amb totes les seves despeses i amortització, etc., així com els 
entrebancs produïts per les filtracions o per qualsevol altre motiu. 
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Si el Contractista amb l'aprovació de la Propietat, executés menor volum d'excavació que al 
que hauria de resultar de les prescripcions fixades, solament es considerarà d'abonament el 
volum realment executat. 
En cas de trobar-se fonaments enterrats o altres construccions, es considerarà que s'inclouen 
en el concepte ampli d'excavació en tot tipus de terreny objecte del preu definit. 
 
1.3.3 BUIXARDATS 
Un cop realitzades totes les operacions de moviment de terres es realitzarà el buixardat, a fi 
d'aconseguir l'acabat geomètric de tota l'esplanació, desmunt, buidat o reblert. 
Es comprovaran i rectificaran les alineacions i rasants, així com l'amplada de les esplanacions, 
refinament de talussos en els desmunts i terraplens, neteja i refinat de cunetes i esplanacions, 
en les coronacions de desmunts i en el començament de talussos. Les operacions de 
buixardats es consideren incloses al preu de moviment de terres per indicar-se expressament 
en el present Plec. 
 
1.3.4 REBLERTS I TERRAPLENS 
Reblerts  i terraplens són les masses de terra o d'altres materials amb els que s'omplen i 
compacten uns forats, es fan talussos, es nivellen terrenys o es porten a terme obres similars. 
Les diferents capes o zones que els componen són: 

 Fonament: Zona que està per sota de la superfície neta del terreny. 
 Nucli: Zona que comprèn des del fonament fins la coronació. 
 Coronació: Capa superior amb un gruix de 50 cm. 

L'equip necessari per a efectuar la compactació es determinarà pel facultatiu encarregat, en 
funció de les característiques del material a compactar en el tipus d'obra. 
El contractista podrà utilitzar un equip diferent; per això necessitarà l'autorització del Facultatiu 
Director, que solament la concedirà quan amb l'equip proposat pel Contractista obtingui la 
compactació requerida, al menys del mateix grau, que amb l'equip proposat pel Facultatiu 
encarregat. 
El fonament del reblert es prepararà de forma adequada per a suprimir les superfícies de 
discontinuïtat evitables. A continuació s'estendrà el material a base de tongades, de gruix 
uniforme, suficientment reduït, per tal que, amb els mitjans disponibles, s'obtingui en tot el seu 
gruix el grau de compactació exigit. Els materials de cada tongada seran de característiques 
uniformes i si no ho són, s'aconseguirà aquesta uniformitat barrejant-se convenientment amb 
els mitjans adequats per això. No s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la 
superfície subjacent compleix les condicions exigides i, per tant, sigui autoritzada la seva 
estesa pel Facultatiu Encarregat. Quan la tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat 
excessiva, no s'estendrà la següent. 
  AMIDAMENT I ABONAMENT 
S’amidaran i abonaran per metres cúbics (m3) realment executats i compactats en el seu perfil 
definitiu, amidats per diferència entre perfils presos abans i després dels treballs. 
Si el material a utilitzar és, en algun moment, provinent de les excavacions, el preu del reblert 
inclourà la càrrega, compactació i transport. 
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, càrrega, 
transport, estesa, humectació, compactació, nivellació i cànon de préstec corresponent. 

El Director de les obres podrà autoritzar l'excavació en determinades parcel·les a fi d'obtenir 
materials de préstecs. L'esmentada excavació de préstecs en parcel·les, en cap cas podrà 
rebaixar el terreny de les parcel·les per sota de les cotes de les voreres més pròximes. 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al 
polígon, el preu del terraplè inclourà el Cànon d'extracció, càrrega, transport a qualsevol 
distància i la resta d'operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat del 
terraplè. El Contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i 
llicències que siguin necessàries i, abans de començar les excavacions, haurà de sotmetre a 
l'aprovació del Director de les Obres les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels 
sòls és suficient. La necessitat d'emprar sòls seleccionats serà a criteri del Director de les 
Obres, i no podrà ser objecte de sobre-preu, abonant-se a l'únic preu de replè definit al Quadre 
núm. 1. 
 
1.3.5 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS. 
La unitat d'excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per tal d'obrir 
les rases definides per a l'execució del clavegueram, l'abastament d'aigua, la resta de les 
xarxes de serveis definits en el present Projecte, així com les rases i pous necessaris per 
fonaments o drenatges. 
Les excavacions s'executaran d'acord amb els plànols del Projecte i amb les dades obtingudes 
del replanteig general de les obres, els plànols de detall i les ordres de la Direcció de les 
Obres. 
Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a qualsevol 
tipus de terreny. L'excavació de roca i l'excavació especial de talussos en roca s'abonaran al 
preu únic definit d'excavació. 
El preu de les excavacions comprèn, també, els apuntalaments i excavacions saltejades a 
trams que siguin necessàries i el transport de les terres a l'abocador a qualsevol distància. La 
Direcció de les Obres podrà autoritzar, si és possible, l'execució de sobre-excavacions per 
evitar les operacions d'apuntalament, però els volums sobre-excavats no seran objecte 
d'abonament. L'excavació de rases s'abonarà per metres cúbics excavats, d'acord amb 
l’amidament teòric dels Plànols del Projecte. 
El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els 
materials, maquinària, mà d'obra necessària per la seva execució, la neteja i esbrossada de 
tota la vegetació, la construcció d'obres de desguàs per evitar l'entrada d'aigües, la construcció 
dels apuntalaments i els calçats que es precisin, els transports dels productes extrets al lloc 
d'ús, dipòsits o abocador, indemnitzacions que calguin i arranjament de les àrees afectades. 
Serà d'aplicació, en l'excavació de rases i pous, l'advertit sobre els preus de les excavacions 
esmentades en l'article 2.4 del present Plec. 
Quan durant els treballs d'excavació apareixin serveis existents, independentment d'haver-se 
contemplat o no en el projecte, els treballs s'executaran inclòs amb mitjans manuals per no fer 
malbé aquestes instal·lacions, completant-se l'excavació amb el calçat o penjat, en bones 
condicions, de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, 
telefòniques, etc. o qualsevol altre servei que sigui precís descobrir, sense que el Contractista 
tingui cap dret a pagament per aquests conceptes. 
Si per qualsevol motiu és necessari executar excavacions de diferent alçada o amplada que 
les definides en el projecte, no serà causa de nova definició de preu. 



TFG ESTUDI HISTÒRIC I PROPOSTA DE REHABILITACIÓ I CONSULTES HISTÒRIQUES DEL CASTELL DEL BURRIAC                                                                                                                                    

Autor: Garcia Nafarrate, Daniel  185

1.3.6 TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR 
Totes aquelles terres, així com els materials que la Direcció Facultativa declari indesitjables, 
els carregarà i els transportarà el Contractista fins l'abocador. S'entén que en totes les partides 
enunciades resta inclosa la part proporcional de càrrega i transport a l'abocador dels materials 
indesitjables. 
 
1.3.7 REPLANTEIG DEFINITIU 
Definició: El Replanteig definitiu és el conjunt d'operacions que són precises per traslladar al 
terreny les dades expressades en la Documentació Tècnica de l'Obra que s'ha de realitzar. 
El replanteig definitiu es farà en una o varies vegades, segons les circumstàncies que 
concurreixin en l'anivellació del terreny. 
El Contractista està obligat a subministrar tots els escrits i elements auxiliars necessaris per 
aquestes operacions, amb inclusió de claus i estaques. També hi aportarà el personal 
necessari. 
El Contractista vigilarà, conservarà i respondrà de les estaques o senyals, responsabilitzant-se 
de qualsevol desaparició o modificació d'aquests elements. 
Acta de Replanteig: Del resultat final del replanteig s'aixecarà una Acta que signaran per 
triplicat el Constructor, l'Arquitecte Director de les Obres i el representant de la Propietat, 
acordant l'inici de l'obra. 
El Constructor tindrà un mes natural, comptat a partir de la data de la signatura de l'acta de 
replanteig, per a començar l'execució de les obres. 
 

1.4 FONAMENTS 

 

1.4.1 GENERALITATS 
Definició: Els fonaments són aquells elements estructurals que transmeten les càrregues de 
l'edificació al terreny de sustentació. 
Reconeixement general de sòls. 
Amb anterioritat a l'execució de les obres, mitjançant els treballs adequats, es reunirà tota la 
informació possible provinent de l'observació de les zones veïnes, estat de les edificacions 
adjacents, corrents d'aigua, etc... i prenent dades en general de tota mena de circumstàncies 
que puguin posteriorment facilitar i orientar els treballs que hauran de realitzar-se en el 
moment del reconeixement del terreny. 

RESISTÈNCIA DELS TERRENYS 
L'Arquitecte Director, segons el seu criteri tècnic i després del reconeixement i assaig del 
terreny que consideri necessaris, escollirà en cada cas la pressió admissible que consideri 
adequada, fixant també l'assentament màxim tolerable. 
 
1.4.1.1 Tipus de fonaments 
La Direcció Facultativa comprovarà que els fonaments es realitzin en la forma, amidament, 
dosificació i manera particular d'execució que indiquin els plànols i plec de condicions 

particulars, amb longituds, forma, separacions, diàmetres, núm. de barres i seccions que 
figurin en els plànols. Els recobriments, ancoratges i encaixos s'ajustaran a les normes vigents. 
Els pous i rases tindran la forma i mesures fixades en els plànols d'obra. Abans de formigonar, 
el Contractista comprovarà que les capes d'assentament del fonament estiguin perfectament 
nivellades i netes, procedint a continuació a l'execució dels fonaments. 
 
1.4.2 ACERS 
1.4.2.1 Generalitats 
Condicions generals: L'acer a emprar complirà les condicions exigides a la Instrucció del 
Formigó Estructural EHE. 
Qualitat: L 'allargament repartit de trencament serà superior o igual a divuit (18) graus, 
entenent per tal deformació unitària la que romangui, amidada després de l'assaig normal de 
tracció UNE corresponent, sobre una base de cinc (5) diàmetres de coll d'estricció i de més de 
tres (3) diàmetres del punt d'aplicació de la mordassa. 
El mòdul d'elasticitat inicial serà igual o superior a un milió vuit-cents mil quilograms per 
centímetre quadrat (1.800.000 K/cm2). El límit elàstic serà l'indicat en els plànols, i si no hi ha 
especificacions, serà de 5.100 K/cm2. 
En els acers d'esglaó de relaxament es prendrà com a límit elàstic, la mínima tensió capaç de 
produir una deformació remanent del dos per mil. (0,2%). 
La tensió màxima de trencament serà igual o superior al cent vint-i-cinc per cent (125 %) de la 
corresponent al seu límit elàstic, entenent per tensió màxima de trencament el valor de 
l'ordenada màxima del diagrama tensió-deformació. 
El valor del límit elàstic característic es determinarà prenent la mitja aritmètica dels "n/2" valors 
mes baixos obtinguts en l'assaig de "n" provetes, prescindint del valor mig de la sèrie, si "n" fos 
imparell. S'ajustarà a l'article 600 del Plec General del març de 1975. 
Assaig. 
Si el Facultatiu Director de l'Obra ho considera convenient, s'exigirà un certificat del Laboratori 
Oficial que garanteixi la qualitat del ferro utilitzat. Així mateix, donarà instruccions sobre 
l'execució en obra de l'assaig de plegament, descrit en la Instrucció del Formigó Estructural 
EHE. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
S'abonaran pels quilograms (Kg) que resultin de l'especejament dels plànols que, abans de 
començar cada obra, hagin estat presentats al Facultatiu Director i aprovats per ell, al preu 
corresponent dels que figurin en el Quadre de Preus Número 1. 
Estan compreses en els esmentats preus, totes les operacions i mitjans necessaris per a 
realitzar el doblegat i posta a l'obra, així com els encavalcaments, ganxos, elements de 
sustentació, pèrdues per retalls, lligaments, soldadures, etc. 
 
1.4.2.2 Malles. Electrosoldadures d'acer especial. 
Són malles de retícula quadrada o rectangular, formades per barres cilíndriques o corrugades, 
d'acer laminat de duresa natural o endurides per deformació en fred, unides en els punts 
d'encreuament per soldadura elèctrica. 
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AMIDAMENT I ABONAMENT 
S'abonaran pel quilograms (Kg) que resultin de l'especejament dels plànols que abans de 
començar cada obra hagin estat presentats al Facultatiu Director i aprovats per ell mateix, al 
preu corresponent que figuri en el Quadre de preus núm. 1. Els esmentats preus comprenen 
totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar el doblegat i posta a l'obra, així com els 
encavalcaments, ganxos, elements de sustentació, pèrdues per retalls, lligaments, soldadures, 
etc. 
 
1.4.3 EMMACATS 
L'emmacat és una capa de gruix variable, formada per la compactació de graves. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
S'abonaran per m2. Es consideraran incloses les ajudes necessàries pel subministrament del 
material, la col·locació, estesa i la compactació, incloent-hi també la maquinària necessària. 
 
1.4.4 SABATES CONTÍNUES 
Les sabates contínues són els fonaments d'aquells elements estructurals lineals que 
transmeten esforços repartits uniformement en el terreny. 
El dimensionament restarà fixat a l'annex de càlcul de la memòria del Projecte d'Execució i als 
plànols de fonaments degudament acotats. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
L’amidament i l'abonament de les sabates contínues es realitzarà per metre lineal, incloent en 
el preu tant el treball de posada a l'obra, preparació del terreny, materials i mà d'obra utilitzats, 
com la maquinària i elements auxiliars necessaris. 
 
1.4.5 SABATES AÏLLADES. 
Les sabates aïllades són els fonaments d'aquells elements estructurals que transmeten 
esforços puntuals en el terreny. 
El dimensionament resta fixat a l'annex de càlcul de la memòria del Projecte d'Execució i als 
plànols de fonaments, degudament acotats. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
L’amidament i l'abonament de les sabates contínues es realitzarà per m3 incloent en el preu 
tant el treball de posta a l'obra, preparació del terreny, materials, així com la maquinària i els 
elements auxiliars necessaris. 
 
1.4.6 LLOSES 
Les lloses son els fonaments d'aquells elements estructurals que necessitin tenir assentaments 
uniformes o que sigui terreny poc comprimible, fetes de formigó en massa o armat. En el 
projecte d'execució s'indica, en els plànols, el dimensionat i l'armat. 
 
 
 

AMIDAMENT I ABONAMENT 
S’amidaran i abonaran per metres cúbics (m3) de formigó, incloent-hi els treballs auxiliars de 
preparació, el subministrament i la col·locació del formigó, formació de juntes, etc... 
 
1.4.7 MURS I PANTALLES 
Els murs són els elements estructurals que transmeten esforços uniformement repartits. A més 
poden contenir masses de terres, com el cas de desmunts amb talussos més inclinats que el 
talús natural del terreny. 
Les pantalles contínues de formigó armat "in situ" són els murs construïts mitjançant la 
perforació en el terreny de rases profundes i allargades, sense necessitat d'apuntalaments, i el 
seu posterior replè de formigó, constituint una estructura contínua capaç de resistir empentes 
laterals del terreny i càrregues verticals. 
Abans del començament dels treballs d'excavació, es condicionarà el terreny per al bon 
funcionament i accés de la maquinària necessària; es replantejaran els eixos de les pantalles i 
els nivells o cotes d'execució. La perforació es realitzarà per plafons amb mitjans mecànics 
adients. Si les característiques del terreny ho requereixen, s'anirà reemplaçant el material 
extret per llots "tixotròpics". La fondària d'excavació serà de vint centímetres (20 cm.) més gran 
que lo que han d'abastar les armadures. 
A partir de l'eix de replanteig es realitzaran els murets guia, l'objectiu dels quals és el de guiar 
la maquinària d'excavació i col·laborar en l'estabilitat del terreny. 
Abans del formigonat es col·locaran els encofrats necessaris per motllurar les juntes sobre els 
plafons. 
La separació mínima entre barres verticals o horitzontals serà de deu centímetres (10 cm) i el 
recobriment de set centímetres (7 cm.). Per a garantir el centrat de les gàbies, s'hauran de 
posar separacions de morter en ambdues cares, a raó d'un separador per cada dos metres 
quadrats (2 m2). 
El formigonat es realitzarà per canonada introduïda en el llot fins al fons del plafó. El 
formigonat es realitzarà de forma contínua. 
Un cop acabada l'execució dels plafons, se n'enderrocarà el cap per tal de retirar el formigó 
contaminat amb llot i es construirà La biga de lligada longitudinal. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
L’excavació s’amidarà per metres cúbics (m3) de terreny extret, incloent en el preu la part 
proporcional d'operacions prèvies, com replanteig, preparació del terreny, formació de murets 
guia, llots, esgotaments i transport de materials extrets a l'abocador a qualsevol distància, i tots 
els materials i operacions que calguin a l'albir de la Direcció d'Obra per a la correcta execució 
dels treballs. El formigó s’amidarà per metres cúbics (m3) del tipus indicat en el projecte, 
incloent en el preu la part proporcional d'operacions de vessament, formació de juntes, treballs 
de neteja i reparació dels paraments quan hagin de restar vistos, demolició de caps de plafons, 
i totes les operacions necessàries per tal d'abastar els acabats indicats en el Projecte. 
L'acer de les armadures s’amidarà en quilograms (Kg) realment col·locats, inclosa la seva 
posada a l'obra.  
 
1.4.8 ESTACADA 
En les fonamentacions per estacades es distingeixen dos tipus: 
Estaques per a clavar 
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Podran ser de formigó o metàl·liques, de les mesures i característiques que s'indiquen als 
plànols corresponents i a la normativa vigent. 
Per cada tipus d'estaques s'utilitzaran les maces adequades i es protegiran adientment els 
seus caps. 
Les estaques que durant la clavada es trenquin o tinguin desplaçaments involuntaris se 
substituiran per altres, clavades en el mateix lloc. Si existeixen dubtes sobre les condicions de 
resistència d'algunes estaques, la Direcció Facultativa podrà ordenar proves de càrrega sobre 
aquestes, considerant el cost de les proves inclòs en el preu de l'estaca. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
L’amidament i abonament de les estaques per clavar es realitzarà per metre lineal d'estaca 
col·locada incloent en el preu tant el treball de posada a l'obra com els auxiliars de preparació 
del terreny, instal·lació de maces, becs de mànegues d'aigua, proves de càrrega necessàries i 
protecció o reparació dels caps. 
S’amidaran i abonaran únicament els metres lineals d'estaca que restin definitivament 
incorporats a l'obra. El preu del metre lineal inclou l'escapçament necessari de l'estaca 
sobrant, així com tots els materials i operacions que resultin necessàries per a la correcta i 
total execució dels treballs d'estacada, inclús llur preparació. 
B) Estaques motllurades "in situ" 
L'execució s'efectuarà perforant prèviament el terreny i omplint l'excavació amb formigó fresc i 
les corresponents armadures. 
Segons la seva forma d'execució es consideren els següents tipus d'estaques: 

 - Estaques d'encanonament perdut 
 - Estaques d'encanonament recuperable. 

El formigonat de les estaques es realitzarà tenint en compte que no restin buits, talls ni 
escanyament, realitzant el formigonat d'un cop en tota la seva llargada. Les armadures 
longitudinals s'assentaran sobre una lleugera pasterada de formigó, d'alçada inferior al 
diàmetre de l'estaca i es disposaran ben centrades i subjectes. Les armadures transversals se 
subjectaran a les longitudinals mitjançant lligada o soldadura. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
L’amidament i abonament de les fonamentacions per estaques realitzades "in situ" es farà 
desglossant els preus: el formigó en metres cúbics, incloent el preu de la posada a l'obra, 
encofrat o encanonament recuperable o no, acabament dels caps i part proporcional de proves 
de càrrega, si fossin necessàries, així com qualsevol material o operació que calgui per 
aconsellar-ho la bona pràctica de la construcció o que resulti necessària per qualsevol tipus 
d'incidència. 
L'acer de les armadures s’amidarà en quilograms (Kg) totals, inclosa la posada a l'obra. 
L 'excavació s’amidarà en metres cúbics (m3) en qualsevol tipus de terreny, inclòs en roca, 
extrets amb qualsevol sistema, incloent en el preu les operacions necessàries com són la 
utilització de llots "tixotropics", preparació del terreny per l'assentament de la maquinària i 
transport a l'abocador a qualsevulla distància. 
El preu de l'excavació inclou la possible necessitat d'encanonament de qualsevol tipus, 
recuperables o no, i tots els materials i operacions que calguin a judici del Director de les 
Obres, per a la correcta execució dels treballs. 

1.5 SANEJAMENT 

S'inclouen en aquest capítol totes les condicions que hauran de satisfer els materials, 
instal·lacions i mà d'obra necessària per la construcció de la xarxa de sanejament dels edificis. 
Sistema d’evacuació dels residus urbans dirigit a eliminar-los o evacuarlos. Les xarxes de 
sanejament poden ser verticals o horitzontals. 
 
1.5.1 XARXES DE SANEJAMENT VERTICAL 
La xarxa de sanejament vertical o baixants de desguàs comprèn els següents elements: 

 - xarxa horitzontal de desguàs d'aparells 
 - baixants pluvials, fecals i aigües greixoses o sabonoses 
 - xarxa de canonades de ventilació 

El traçat de la xarxa serà el més senzill possible, per tal d'aconseguir una circulació normal per 
gravetat. Serà estanca i no presentarà exudacions ni estarà exposada a obstruccions. 
La xarxa restarà fermament subjecte als paraments i amb espai suficient per a absorbir les 
dilatacions normals del material. 
La distancia entre elements de subjecció serà la següent, segons els diferents elements: 
Per fosa: tres metres en baixants 
Per ferro galvanitzat: tres metres i mig en baixants 
Per coure: tres metres en baixants i dos metres i mig en trams horitzontals 
Per plàstics (PVC, polipropilé, fibra reforçada de vidre): un metre i mig en baixants i un metre i 
vint centímetres en trams horitzontals. 
Per zinc: dos metres. 
Els elements de subjecció es col·locaran a les copes de les canonades corresponents. Les 
canonades seran totes de marques reconegudes i sancionades per la pràctica. 
 
1.5.1.1 Sifons 
Tenen com a missió impedir la sortida de gasos a través de les vàlvules dels aparells. Hauran 
de col·locar-se el més pròxim possible del desguàs de l'aparell. 
Caixes sifòniques. 
S'empraran per desguassar un aparell o conjunt d'aquests, degudament agrupats. Tindran un 
diàmetre mínim de cent mil·límetres (100 mm.) i una alçada mínima de cent cinquanta 
mil·límetres (150 mm.) amb una tanca hidràulica de cinquanta a setanta mil·límetres (50 a 70 
mm.). 
 
1.5.1.2 Desguàs d'aparells 
Es realitzarà amb tubs de polipropilé, PVC,  poliester reforçat, o polietilé a pressió, que puguin 
suportar una pressió hidrostàtica de dues atmosferes (2 at.). 
 
1.5.1.3 Ventilació de la xarxa de sanejament 
Serveix per a evitar el dessifonat i amb això la pèrdua de les tanques hidràuliques dels 
aparells. 
La ventilació pot ser: primària, perllongant els baixants per damunt la coberta; secundària, amb 
canonades pròpies de ventilació per a airejar els baixants o els desguassos dels aparells. 
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AMIDAMENT I ABONAMENT 
S’amidarà la xarxa vertical de sanejament en metres lineals de baixant instal·lada, incloent en 
el preu la part proporcional d'ancoratges, tubs de ventilació necessaris, registres, peces 
especials, sifons o caixes sifòniques, desguassos dels aparells indicats en els plànols 
corresponents, així com els ajuts necessaris d'altres oficis per a la definitiva col·locació i 
posada en servei de la instal·lació complint tot això la Normativa vigent i d'acord amb les 
instruccions dictades pel Director Facultatiu de les Obres. 
 
1.5.2 XARXA DE SANEJAMENT HORITZONTAL. 
Comprèn les conduccions que recullen les aigües pluvials, negres o fecals i greixoses o 
sabonoses, per a conduir-les a la xarxa general de clavegueram o la fossa sèptica. Els 
materials a emprar en les canonades, que es troben definits en el Projecte, podran ser de 
fformigó vibroprensat, gres, fossa, polipropilé, poliester reforçat, polietilé a pressió o clorur de 
polivinil (PVC), havent de ser totes de marques reconegudes i sancionades per la pràctica. 
Les rases seran de tal manera que la canonada anirà enterrada a les cotes indicades en el 
Projecte o a les que indiqui el Director Facultatiu de les Obres. En cas que no figuri en els 
plànols el corresponent perfil longitudinal s'aprofundirà a un metre i vint centímetres de 
fondària (1,20 m.) con a mínim, que podrà disminuir-se si la canonada es troba sota la solera 
d'un pis. 
Una vegada obertes les rases que allotjaran la conducció, s'instal·larà sobre una solera de deu 
centímetres (10 cm.) de formigó H-150, amb el pendent adequat, a fi de construir un llit rígid. 
Els tubs s'uniran mitjançant anellat de rajola borda o protecció de formigó. Qualsevol canvi de 
direcció, reducció o empalmament s'efectuarà amb peces especials o mitjançant pericons, 
segons el tipus de canonada de que es tracti. 
Les canonades que hagin d'anar penjades se subjectaran a intervals regulars i iguals de 
manera que no se sotmetin a flexions, amb els ganxos metàl·lics que s'empren protegits contra 
la corrosió. En les canonades de foneria, els ganxos no es distanciaran més d'un metre i mig; 
en les de plàstic aquesta distància no superarà els setanta-cinc centímetres. (1,50 m. i 0,75 
m.) 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
La xarxa horitzontal de sanejament s’amidarà en metres lineals (ml.) de canonada col·locada, 
inclosa la part proporcional d'excavació, solera de suport, rebliment, juntes, ganxos 
d'ancoratge, peces especials, obertura de passos en murs, fonaments i forjats, de manera que 
quedi totalment acabada d'acord amb les indicacions del Projecte i la Normativa vigent. 
 
1.5.3 FOSSES SÈPTIQUES  
Tan sols s'autoritzaran a les zones on no hi hagi xarxa de clavegueram. La seva missió serà 
que l'aigua residual surti més clarificada, sense matèries grosses que danyin el sistema 
d'absorció posterior. 
Les fosses séptiques podran fabricar-se "in situ" o seran prefabricades, prohibint-se en llur 
construcció l'ús del morter de calç o materials fàcilment atacables. 
Es prohibirà el vessament d'aigües pluvials a les fosses. Si és de diversos compartiments, les 
aigües pluvials poden portar-se a l'últim o bé a l'àrea d'absorció. Les fosses disposaran de 
tapes mòbils de registre i hauran de disposar de ventilació adequada per a impedir la 
concentració de gasos. 

AMIDAMENT I ABONAMENT 
S’amidarà per unitats (ut.) segons el Projecte, incloent-se en el preu d'abonament totes les 
operacions necessàries per la seva posada a l'obra, inclosa la connexió a la xarxa de 
sanejament de l'edifici, així com l'excavació i rebliment del pou pel seu allotjament. 
 
1.5.4 ELEVACIÓ D'AIGÜES BRUTES 
Compren aquesta partida els equips de bombeig necessaris quan el col·lector general està 
més alt que el final de la xarxa de sanejament de l'edifici. 
Hauran d'instal·lar-se dues bombes perquè, en el cas que en falli una, pugui funcionar l'altra. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
S’amidarà i abonarà per unitat (ut) d'equip complet instal·lat totalment acabat, posat en 
funcionament i fetes les proves de càrrega corresponents, inclosos els ajuts i instal·lacions 
necessàries per a deixar la instal·lació d'acord amb el Projecte, la Normativa vigent i les 
directrius donades per la Direcció Facultativa. 
 
1.5.5 SHUNTS I XEMENEIES D'EVACUACIÓ DE FUMS O DE VENTILACIÓ 
Aquesta partida comprèn el conjunt de conductes prefabricats o realitzats "in situ" per 
l'evacuació de vapors i fums en els lavabos, cuines o xemeneies. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
S’amidaràn en metres lineals (ml) de tub acabat, inclosos coronaments, reixetes d'aspiració, 
comportes de tanca i ajuts adients per col·locar-los, d'acord amb la Normativa vigent. 

1.6 ESTRUCTURES 

1.6.1 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
1.6.1.1 Encofrats 
Les cimbres, encofrats i motlles, així com les unions dels diferents elements, tindran una 
resistència i rigidesa suficient per resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les 
accions de qualsevol mena que puguin produir-se com a conseqüència del procés de 
formigonat i especialment sota les pressions del formigó en fresc o els efectes del mètode de 
compactació utilitzat. 
Els encofrats i motlles seran suficientment estancs per a impedir pèrdues apreciables 
d'abeurada. 
Els encofrats i motlles de fusta s'humitejaran per a evitar que absorbeixin l'aigua continguda en 
el formigó. 
Les superfícies interiors dels encofrats i motlles apareixeran netes en el moment del 
formigonat. Per a facilitar aquesta neteja, en els fons de pilars i murs es disposaran obertures 
provisionals a la part inferior dels encofrats corresponents. 
Si fos necessari, i a fi d'evitar la formació de fissures en els paraments de les peces, 
s'adoptaran les oportunes mesures perquè els encofrats i motlles no impedeixin la lliure 
retracció del formigó. 
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Si s'utilitzen productes de desencofrat, no hauran de deixar senyals en els paraments de 
formigó i no hauran d'impedir la posterior aplicació de revestiments ni la possible construcció 
de juntes de formigonat. 
L'ús d'aquests productes haurà d'ésser expressament autoritzat pel Director de l'Obra. 
 
1.6.1.2 Formigó 
Tots els formigons compliran la Instrucció del Formigó Estructural EHE, considerant com a 
definició de resistència la d'aquesta Instrucció. 
Es fabricarà sempre en formigonera, essent el període de pasterada superior a un minut i mig, 
i de tal manera que la consistència del formigó en cada mescla sigui uniforme. A més de les 
Prescripcions de la Instrucció EHE es tindran en compte les següents: 
La instal·lació de transport i posada a l'obra serà del tipus tal que el formigó no perdi capacitat 
ni homogeneïtat. 
No es podrà abocar lliurement el formigó des d'una alçada superior a un metre i cinquanta 
centímetres (1.50) ni distribuir-lo amb pala a gran distància. 
Queda prohibit l'ús de canaletes o manegues del transport a la posada a l'obra del formigó 
sense l'autorització del Facultatiu Encarregat. No es podrà formigonar quan l'aigua pugui 
perjudicar la resistència o qualsevol de les característiques del formigó. Pel formigonat en 
temps de fred o de calor se seguiran les prescripcions de la Instrucció EHE. 
No es col·locarà mai formigó sobre un terreny que estigui gelat. El pervibrador s'introduirà 
vertical a la massa del formigó fresc i es retirarà també verticalment, sense que es mogui 
horizontalment mentre que està submergit en el formigó. 
Es procurarà extremar el vibrat en les proximitats dels encofrats, a fi d'evitar la formació de 
bosses de pedres i de coqueres. 
En general, el vibrat del formigó s'executarà d'acord amb les normes especificades de la 
Instrucció EHE. 
La situació de les juntes de construcció serà fixada pel Facultatiu Director, de manera que 
compleixin les prescripcions de la Instrucció EHE i procurant que el seu nombre sigui el menor 
possible. 
Sempre que s'interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d'interrupció, es cobrirà la 
junta amb sacs de gerga humits, per a protegir-la dels agents atmosfèrics. 
Abans de recomençar els treballs es prendran les disposicions necessàries per aconseguir la 
bona unió del formigó fresc amb el que està endurit. 
Durant els tres primers dies es protegirà el formigó dels raigs solars amb una arpillera molla. 
Com a mínim, durant els set primers dies es mantindran les superfícies vistes contínuament 
humides, mitjançant el rec o la inundació, o cobrint-les amb sorra o xarpellera, que es 
mantindran constantment humides. 
La temperatura de l'aigua utilitzada en el reg serà inferior en més de vint graus (20ºC) a la del 
formigó, a fi d'evitar producció de fissures per refredament brusc. També es podran utilitzar 
procediments de curat especial, a base de pel·lícules superficials impermeables, prèvia 
autorització, per escrit, del Facultatiu Director. 
Els paraments han de restar llisos, amb formes perfectes sense defectes o rugositats i sense 
que sigui necessari aplicar-los-hi lliscats, que no podran ser en cap cas executats sense 
l'autorització prèvia del Facultatiu Director. Les operacions precises per a deixar les superfícies 
en bones condicions d'aspecte seran a compte del Contractista. 
La irregularitat màxima que s'admet en els paraments serà la següent: 

 - Parament vist: sis mil·límetres. 
 - Parament ocult: vint-i-cinc mil·límetres. 

En qualsevol cas, a totes les obres de fàbrica i murs es prendran provetes, que seran 
trencades al set o vint-i-vuit dies. S'efectuaran com a mínim una sèrie de sis provetes cada 
cinquanta metres cúbics de formigó utilitzat en forjats, voltes i soleres. 
A les obres de formigó armat, es faran diàriament dues sèries de sis provetes cada una, per 
trencar cada sèrie als set o vint-i-vuit dies, prenent com a càrrega de trencada, en cada sèrie, 
la mitja dels resultats, descartant les dues extremes. 
Les provetes s'amaçonaran de forma similar al del formigó en obra i es conservaran en 
condicions anàlogues. Si passats els vint-i-vuit dies la resistència de les provetes fos menor a 
les especificades, en aquesta data, en més d'un 20%, s'extrauran provetes de l'obra i si la seva 
resistència és menor que l'especificada, serà enderrocada. 
Si la resistència de les provetes extretes és més gran que la de les provetes d'assaig, podrà 
acceptar-se l'obra si es pot efectuar, sense perill, un assaig de càrrega amb una sobrecarrega 
superior a un 50% de la de càlcul, durant el qual es mesurarà la fletxa produïda, que haurà de 
ser admissible. 
Si no fos possible extreure provetes de l'obra i les d'assaig no donessin el 80% de les 
resistències especificades l'obra haurà d'enderrocar-se. En cas que la resistència de provetes 
d'assaig i les extretes de l'obra estès compresa entre el 80% i el 100% de l'especificada, el 
Facultatiu Director podrà rebre l'obra amb reserves, previ l'assaig de càrrega corresponent. 
Els motlles i encofrats seran de fusta que compleixi les condicions exigides a l'apartat 
corresponen, metàl·lics o d'altre material que reuneixi condicions d'eficàcia similars, a judici del 
Facultatiu Director. 
Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, les cintres i les soles, hauran 
de tenir la resistència i la rigidesa necessàries perquè, amb la marxa prevista del formigó a 
l’abocada, no es produeixin moviments locals de més de 5 mm. (cinc mil·límetres). 
Tant les superfícies dels encofrats com els productes que s'hi puguin aplicar per facilitar 
l'encofrat no hauran de contenir substàncies agressives pel formigó. 
Els encofrats de fusta s'humitejaran abans del formigonat i es netejaran, especialment els fons, 
deixant-se obertures provisionals per facilitar aquesta tasca. 
Les juntes entre les diferents taules, hauran de permetre l'entumiment per la humitat del reg o 
de l'aigua del formigó sense que deixin escapar la pasta durant el formigonat. 
Es disposarà l'encofrat a les bigues i forjats amb la necessària contra-fletxa perquè, un cop 
desencofrada i carregada la peça de formigó, conservi una contra-fletxa de 1:300 de la llum. 
S'autoritza l'ús de tipus i tècniques especials d'encofrat, de les que el comportament i resultats 
estan sancionats per la pràctica havent de justificar l'eficàcia d'aquells altres que es proposin 
que, per la seva novetat, manquin d'aquelles garanties. S'inclouen les juntes que calguin 
formigonar per qualsevol motiu. 
El preu del formigó inclourà els possibles additius que la Direcció d'Obres estimi necessaris i 
també la possible necessitat d'emprar ciments especials, segons criteri de la Direcció (ciment, 
P.A.S., blanc, etc.). 
El preu dels encofrats podrà anar independent dels preus del formigó, si així s'estipula. 
L’amidament es realitzarà per metres quadrats (m2) realment col·locats. 
Els esmentats preus inclouen els materials dels encofrats, la maquinària i la mà d'obra 
necessària per a llur col·locació, així com la resta d'operacions materials necessàries. S'entén 
que quedaran inclosos en el preu del metre quadrat qualsevol tipus d'accessoris de l'encofrat, 
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com les juntes entre murs o altres elements que a judici del Director de les obres siguin 
necessaris per a obtenir un correcte acabat. 
El formigó armat s'abonarà al preu del tipus de formigó emprat, que inclourà totes les 
operacions necessàries per a executar la unitat d'obra menys l'encofrat i les armadures, així 
com la seva col·locació que s'abonarà al preu del Kg. d'acer col·locat. 
Les bastides, cimbres, execució de juntes, operacions de curat i altres operacions necessàries, 
a judici de la Direcció de les Obres, per l'execució del formigonat, es consideraran incloses en 
els preus dels formigons. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
Els formigons s’amidaran d'acord amb els plànols del Projecte, o amb els plànols de detalls 
resultants del Replanteig de les Obres i s'abonaran per metres cúbics. 
Advertència sobre l'abonament de les obres de fàbrica. 
Únicament s'abonarà el volum d'obra de fàbrica realment executada, conforme a les 
condicions i amb subjecció als perfils de replanteig i plànol dels mateixos, que figuren en el 
Projecte, o ordres escrites del Facultatiu Director; per tant, en cap cas seran d'abonament els 
excessos d'obra de fàbrica executats pel Contractista, pel seu Compte. sense tenir autorització 
del Facultatiu Director. 
Per l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima indicats en els 
plànols de seccions tipus, serà necessari que prèviament hagi estat ordenada la seva execució 
pel Facultatiu Director, per escrit en el que consti de manera explícita les dimensions que han 
de donar-se a la secció. 
Per això, el contractista estarà obligat a exigir prèviament a l'execució de cada part d'obra, la 
definició exacta d'aquelles dimensions que no ho estan. 
 
1.6.1.3 Armadures 
Les armadures es col·locaran netes, sense òxid o qualsevol substància perjudicial. Es 
disposaran d'acord amb les indicacions del Projecte, subjectes entre elles i amb l'encofrat, de 
manera que no puguin experimentar moviments durant l'abocada i la compactació del formigó i 
a fi d'evitar coqueres. 
En bigues i elements similars, les barres hauran d'anar, al doblegar-se, agafades amb cèrcols 
o estreps a la zona del colze. 
Quan hi hagi perill de poder-se confondre unes barres amb altres, es prohibeix la utilització 
simultània d'acers de característiques mecàniques diferents. Es podran utilitzar, dins d'un 
mateix element, dos tipus diferents d'acers, un per l'armadura principal i l'altre pels estreps. 
Els cèrcols o estreps se subjectaran a les barres principals mitjançant lligament o altre 
procediment adequat, prohibint-se expressament la fixació mitjançant punts de soldadura. 
S'haurà d'acomplir la Instrucció EHE en tot el que fa referència a les armadures (resistència, 
límit elàstic, etc.). 
 
1.6.2 ESTRUCTURES METÀL·LIQUES. 
Definició: Es defineix com estructura metàl·lica d'acer, els elements d'aquest material que 
formen la part sustentable de l'edificació. 
La forma i dimensions de l'estructura vindrà definida en els plànols corresponents. Els acers a 
emprar són els laminats en xapes o perfils del tipus A-52 definits en la Norma UNE 
corresponent. 

Tots els productes laminats hauran de tenir una superfície llisa i se subministraran en estat 
brut de laminatge. 
El Contractista haurà de demostrar la qualificació del personal que executi aquest tipus d'obra. 
Les unions, qualsevol que sigui el seu tipus, es realitzaran d'acord amb les indicacions del 
Projecte, Direcció Facultativa i Normativa vigent. 
Abans del muntatge de l'estructura es netejaran i pintaran amb una imprimació les parts 
d'aquesta que hauran de restar ocultes. 
Es col·locaran plaques de suport sobre els massissos de fàbrica de formigó, que 
s'immobilitzaran una vegada aconseguits els aploms i alineacions definitives. 
Tots els elements de l'estructura es protegiran contra els fenòmens d'oxidació i corrosió. 
No s'efectuarà la imprimació fins que llur execució hagi estat autoritzada pel Director de l'Obra, 
després d'haver realitzat la inspecció de les superfícies i unions de l'estructura acabada al 
taller. 
No s'imprimiran ni protegiran les superfícies que calgui soldar, mentre no s'hagi executat la 
unió. 
S'adoptaran les mesures necessàries per evitar la corrosió dels elements que recolzin 
directament sobre la fàbrica o que encastin en ella. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
Les estructures o elements estructurals d'acer s’amidaran per quilograms d'acer incloent en el 
preu tots els elements i operacions d'unió, muntatge, assaigs, protecció, ports necessaris per 
llur completa execució d'acord amb el Projecte i indicacions de la Direcció Facultativa. 
Totes les operacions de muntatge s'inclouran en el preu, així com la protecció i pintura que 
siguin necessàries, d'acord amb la Normativa. 
 
1.6.3 FORJATS 
Definició: Es defineix com a forjat l'element estructural de l'edifici per a separació de pisos, 
mitjançant un empostissat d'elements resistents o nervis que treballen a flexió, un reblert 
d'espais entre nervis amb cossos alleugerits i un formigonat de la superfície superior, a més 
d'un reblert de carcanyols per aconseguir un tot únic que treballi conjuntament. 
Els forjats es construiran amb el sistema especificat a la documentació tècnica. Aquest sistema 
tindrà estesa l'autorització de la Direcció General d'Arquitectura i Habitatge, que acreditarà 
amb la fitxa de característiques. 
La capa de compressió s'executarà amb la dosificació adient, segons s'especifica en la 
documentació del Projecte o en les prescripcions del tipus de forjat escollit. 
Abans del vessament del formigó de la capa de compressió, es regaran en abundància les 
biguetes i revoltons. Durant el curat, caldrà mantenir humit el forjat, per la qual cosa es regarà 
sobre tot a l'estiu, a partir de les sis hores del vessament del formigó, tant com la Direcció 
d'Obra ho consideri oportú. 
El Contractista recaptarà de la Direcció Facultativa totes les especificacions pertinents i no 
formigonarà el forjat fins que no hagi estat inspeccionat per la Direcció. 
Seran d'aplicació totes aquelles limitacions ressenyades per les obres de formigó armat, 
segons el present Plec. 
L'encofrat i apuntalament els fixaran les especificacions del tipus de forjat i les indicacions de 
la Direcció d'Obra. 
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AMIDAMENT I ABONAMENT 
L’amidament dels forjats serà per metres quadrats realment executats, descomptant forats de 
superfície més grans d'un metre quadrat. 
En el preu d'abonament s'inclouran els treballs d'encofrat, apuntalament i desencofrat, així com 
la formació d'elements resistents singulars, tals com reforços, corretges, traves, enjovats, 
formació de forats per pas d'instal·lacions i les previsions d'ancoratges per altres fàbriques.  
De no trobar-se contemplats els aïllaments necessaris per acomplir la Normativa en altres 
capítols, es consideraran inclosos en el preu del forjat. També quedarà inclòs el ferro de 
negatius, i l'armadura mínima de Normativa. 
 
1.6.4 ESCALES I RAMPES 
Dins dels elements de comunicació vertical a tota edificació distingirem les escales i les 
rampes. 
Definicions: 
Les escales són els elements de comunicació vertical que salven un desnivell per mitjà de 
graons. L'alçada màxima dels frontals serà de 18.5 cm. i l'estesa de 28 cm, com a mínim. 
Les rampes són els elements de comunicació vertical que salven un desnivell per mitjà d'un pla 
inclinat. Les rampes per a minusvàlids, en els seus aspectes dimensionals compliran la 
Normativa Vigent. 
Execució 
En el Projecte d'execució s'especifiquen les característiques estructurals i d'acabats d'aquells 
elements que configuren les rampes i escales. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
Les escales i les rampes s’amidaran per metres quadrats totalment acabats, incloent en el 
preu tots els materials (estructurals, d'acabament de graons, baranes i passamans) accessoris 
i treballs necessaris per llur construcció. 
 
1.6.5 ELEMENTS PREFABRICATS. 
Definició: Aquest apartat comprèn el conjunt d'elements estructurals i/o de tancament, 
industrialitzats, realitzats en el taller, de manera que a l'obra solament es realitzarà el 
muntatge.  
El muntatge dels diferents elements es realitzarà d'acord amb les indicacions del fabricant i 
Direcció de l'Obra, pel personal especialitzat o capaç d'efectuar treballs d'aquesta mena. 
Es tindrà especial cura amb l'ancoratge i aplomat dels elements, així com el perfecte segellat 
de les seves juntes. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
Els elements estructurals prefabricats, com és ara pilars, jàsseres, encavallades, etc., 
s’amidaran en metres cúbics (m3) de formigó i l'acer en quilograms (Kg), incloent en els preus 
d'ambdues partides tots els materials i operacions necessàries per llur posada a l'obra 
incloent-hi també la part proporcional d'operacions necessàries per al muntatge i definitiu 
acabament, així com totes les armadures, instal·lacions, fusteria per armar i equips que portin 
integrats en llur fabricació. 

1.6.6 JUNTES DE DILATACIÓ 
Es defineixen com a juntes de dilatació els dispositius que enllacen les vores dels elements 
estructurals o de fàbrica contigus, de manera que permetin els moviments per canvis de 
temperatura, assentaments diferencials i deformacions reològiques. 
El tipus de material emprat serà el que indiqui la Direcció de l'Obra o el que es defineixi en el 
projecte; en qualsevol cas haurà de complir la Normativa més estricte de l'apartat, entenent-se 
inclòs en el preu del metre lineal (ml) tant materials com operacions que calgui executar per a 
aconseguir-ho.  
La junta es muntarà seguint les instruccions del fabricant. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
Les juntes s’amidaran en metres lineals (ml) col·locats, restant inclòs en el preu els materials i 
treballs necessaris per llur col·locació. 

1.7 RAM DE PALETA 

1.7.1 DIVISIONS INTERIORS 
Aquest apartat comprèn totes les fàbriques de blocs de ceràmica lligats amb morter, quedant 
exclosos i objecte del Plec de Condicions Particulars els elements de divisió no tradicionals. 
1.7.1.1 Materials 
Els morters són la mescla íntima d'àrid fi, aglomerat i aigua, convenientment escollida i 
dosificada. 
Eventualment poden portar un producte d'addició per a millorar-ne les característiques. 
Les condicions generals dels morters seran: 

 - Resistència adequada a la dels materials als que s'interposen. 
 - Adherència suficient a la dels materials als quals cal unir. 
 - Compacitat i docilitat. 
 - Impermeabilitat a l'aigua. 
 - Inalterabilitat als agents agressius generals. 

Classes: 
 - De guix: Dosificació 3 vol. guix/1 vol. sorra 
  Resistència mitja: 5 Kg/cm2 
  Camp d'aplicació: Envà 
 - Calç hidràulica: 
  Dosificació 1 vol. calç/3 vol.sorra/0,5 vol.aigua 
  Resistència mitja: 15 Kg/cm2 
  Camp d'aplicació: fabriques sense càrrega 
 - De mescla amb pòrtland: 
  Dosificació 1 vol. calç/1 vol. c.p./6 vol.sorra 
  Resistència mitja: 35 Kg/cm, 
  Camp d'aplicació: fàbriques sense càrrega i ram de paleta en general. 
 - De ciment: 

Dosificació.   M-50 l vol. c.p./6 vol.sorra 
  M-75 1 vol. c.p./5 vol. sorra 
  M-100 1 vol. c.p./4 vol. Sorra 
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  M-150 1 vol. c.p./3 vol. sorra 
  M-200 1 vol. c.p./2 vol. sorra 

Resistència mitja: M-50   50 Kg/cm2 
  M-75   75 Kg/cm2 
  M-100  100 Kg/cm2 
  M-150  150 Kg/cm2 
  M-200  200 Kg/cm2 

Camp d'aplicació: M-50 : Fàbriques lleugerament carregades 
  M-75 : Fàbriques poc carregades 
  M-100: Fàbriques amb càrrega normal 
  M-150: Fàbriques molt carregades 
  M-200: Fàbriques especials 

Les fàbriques del ram de paleta són les obres en que entra com a element fonamental el bloc 
paral·lepipèdic de ceràmica o formigó, lligat amb morter. Els maons que cal emprar, com totxo, 
maó foradat, totxo buit, totxana, manual o especials, compliran amb el que s'estableix, pel que 
fa referència a dimensions, qualitat i resistència, a les disposicions vigents. 
Els maons, abans de llur col·locació, es mullaran abundantment amb aigua. Es col·locaran 
sempre a refrec, plans sobre la capa de morter i apretant-los fins aconseguir la junta 
necessària, la qual restarà totalment plena i tindrà, tant en degollades (juntes verticals) com en 
cordills (juntes horitzontals) el gruix que indiqui la Direcció Facultativa. 
Els murs es realitzaran amb el tipus d'aparellatge que s'indiqui. 
Els murs que s'enllacen en cantonada, cruïlla o encontre, s'executaran encallant-los 
simultàniament entre ells. 
Les interrupcions de treball es faran deixant les fàbriques en lligada o en esglaonat en 
diagonal, per preveure una bona trava en la continuació. Quan es comenci de nou, es regarà 
abundantment la fàbrica, netejant-se de pols i morter vell. 
Les soleres són fàbriques més petites, generalment de totxo foradat col·locat com envà de 
maó de quart, que no compleixen cap mena de funció resistent. Segons el seu gruix 
s'anomenaran: envà (de cinc centímetres -5 cm.-) o paret de mitja rajola (de deu centímetres 
-10 cm.-). 
Els envans s'aplomaran perfectament, amb llurs filades ben alineades. S'emprarà pasta de 
guix per als envans i morter M-50 per a les parets de mitja rajola. 
En els envans es preveurà que la revinguda del morter de guix no provoqui guerxesa en la 
fàbrica, degut a l'augment del seu volum. 
Els envans s'entregaran als murs mitjançant regates o caixes; entre envans sempre per caixes. 
En les parets o envans que s'entreguin a pilars metàl·lics o de formigó, es col·locaran fleixos, 
amb una separació màxima de setanta-cinc centímetres (75 cm.) per l'encadellat d'un sistema 
amb l'altre. 
Els murs de blocs són fàbriques de bloc buit de morter o morter cel·lular. Les condicions 
generals dels treballs amb aquestes fàbriques són iguals que en el cas de fàbriques 
ceràmiques. 
Si la Direcció Facultativa ho creu necessari, s'ompliran alguns blocs amb formigó armat, a fi de 
formar reforços a les cantonades, cruïlles, llindes o en petits murets de contenció. 
 

1.7.1.2 Arcs i voltes del ram de paleta. 
Els arcs es formaran falcant les juntes de morter, no tallant mai el maó. Es construiran sobre 
cintres capacitades per o suportar llur pes abans de la revinguda del morter. 
Es començarà col·locant els maons a partir d'ambdues arrencades i acabant amb la col·locació 
de la clau aplomada. 
Les voltes es realitzaran sobre cintres contínues, de forma que les filades de maons contigües 
tinguin juntes trabades. 
Un cop construïda la volta, es vessarà morter a l'extradós, perquè ompli totalment les juntes, 
afluixant-se després una mica la cintra per l'assentament dels maons. 
 
1.7.1.3 Envans prefabricats 
Són els construïts per plafons de forjat a forjat que eventualment poden portar incloses les 
instal·lacions i revestiments. 
Es col·locaran seguint les indicacions del fabricant i de la Direcció Facultativa, realitzant-se les 
juntes de forma que restin el màxim de petites possible i s'utilitzaran els enganxaments 
adequats que indiqui el fabricant, per no danyar l'aspecte de l'acabat superficial. 
 
1.7.1.4 Envans pluvials 
Els envans pluvials, que es col·loquen a les façanes mitgeres quan el solar que s'edifica 
confronta amb parcel·les sense edificar o amb patis descoberts, poden ser de plafons de xapa 
o fibrociment recuperables, subjectats mitjançant perfils ancorats a les parets, o es poden 
executar en fàbrica de totxo buit travat entre pilars lligats a la paret i distants entre ells de 2 a 3 
metres. Aquests pilars de fàbrica s'hauran d'impermeabilitzar per evitar el pas d'humitats a 
l'interior de l'edifici. 
Les cambres d'aire que restin entre ambdues parets, es ventilaran convenientment i 
disposaran dels elements de coronament o acabat necessaris, a fi d'aconseguir un total 
aïllament de la paret. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
Les obres de fàbrica ceràmica o de formigó, tant vistes com quan cal revestir-les, s’amidaran 
en metres cúbics (m3) executats, incloent-hi en el preu els transports, morters, parts 
proporcionals de formes especials, detalls decoratius, coronament de paraments (encara que 
sigui d'altres materials) elements de subjecció i peces especials necessàries per abastar 
l'acabament de l'element tal com s'expressa en el Projecte. També dins d'aquest preu 
s'inclourà la neteja i tractaments especials que requereix el parament un cop acabat, podent la 
Direcció de les Obres ordenar el rejuntat de les juntes quan s'hagi acabat l'obra, entenent-se 
aquestes operacions incloses en els preus unitaris si s'observen defectes en les unions. 
El criteri d'amidament serà el de "buit per ple" i tan sols es descomptaran la meitat dels forats 
compresos entre quatre (4) i vuit (8) metres quadrats i la totalitat dels forats superiors a vuit (8) 
metres quadrats. 
A fi d'assegurar la total impermeabilització dels paraments exteriors d'obres de fàbrica, el 
correcte adreçat interior serà d'abonament, d'acord amb les especificacions del capítol de 
revestiments. 
Els envans de sosteniment i envans de qualsevol tipus s’amidaran per metres quadrats (m2) 
incloent tot allò esmentat anteriorment i descomptant els forats. 
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Les soleres, tant de fàbrica com prefabricades, translúcids, envanets de sostremort, gelosies i 
voltes, s’amidaran en metres quadrats (m2), incloent-se en el preu la part proporcional de 
transport, posta a l'obra, morters, materials auxiliars, cintres, peces especials i elements de 
subjecció necessaris per a l'execució de l'element, així com totes les operacions necessàries 
que indiqui la Direcció Facultativa pel perfecte acabament. 
La formació d'arcs s’amidarà en metres lineals, incloent en el preu tant els materials del ram de 
paleta, com les cintres i operacions necessàries per llur execució, així com totes les 
operacions necessàries que indiqui la Direcció Facultativa pel perfecte acabament. 
La graonada i replanteig d'escales s’amidarà per metres lineals de graó acabat, preparat per 
rebre el revestiment. 
La formació de conductes de xemeneies o ventilació (Shunt) es mesurarà en metres lineals de 
conducte acabat, sigui prefabricat o executat "in situ", incloent-se tots els treballs, materials de 
tancament o maniobra que s'especifiquin en el Projecte, o que siguin necessaris per a complir 
la Normativa vigent al respecte. 
Les caixes de persianes enrotllables, tant prefabricats com realitzats "in situ" s’amidaran en 
metres lineals, incloent tant els materials com els treballs necessaris per l'execució o posta a 
l'obra, entenent-se inclòs en el preu tots els elements i operacions necessàries per a complir la 
Normativa, inclosa la d'aïllament tèrmic. 
 
1.7.2 COBERTA 
Definició: Les cobertes són els elements constructius que coronen superiorment l'edifici per a 
protegir-lo de precipitacions i d'altres inclemències atmosfèriques. Tipus: 

-  Terrat: són cobertes amb revestiments totalment impermeables i poc pendent. 
- Teulada: són cobertes amb revestiments contínues o no, que impermeabilitzen 
degut al gran pendent de llurs superfícies. 
 

1.7.2.1 Construcció 
En els terrats, un cop formada la caixa per l'ampit dels murs perimetrals i forjat, es procedirà a 
la col·locació dels elements per formació de pendents, impermeabilització, aïllaments, i 
enrajolat que s'expressen en els plànols corresponents, impermeabilització, aïllaments, i 
enrajolat que s'expressen en el plànols corresponents. 
En l'execució es tindrà cura del traçat de careners, pendents, juntes, minvells, intersecció amb 
d'altres elements com xemeneies, claveguerons, etc. que garanteixin la missió de desguàs i 
impermeabilització de la coberta. 
A les teulades es formaran els pendents mitjançant l'execució d'elements d'obra diferents dels 
propis de cobriment, com són envanets de sostremort, forjats en pendent, encavallades. i que 
s'empraran per a sostenir el recobriment de solera i aïllament sobre el que es col·locaran les 
peces de revestiment exterior, com terres, pissarres, planxes metàl·liques, o de fibrociment, 
etc. 
Se seguiran les indicacions de la Direcció d'Obra i Normes vigents pel que fa referència a 
ancoratges i carregaments de les peces de revestiment. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
Tots els tipus de cobertes s’amidaran en metres quadrats (m2) executats, incloent la totalitat de 
materials que s'indiquen als plànols, així com els treballs i elements necessaris per la formació 
de juntes, crestalleres o careners, minvells i pendents necessaris per al seu complert 

acabament, així com d'altres elements necessaris. Tots els materials i operacions que calguin, 
compliran estrictament la Normativa vigent. 
 
1.7.2.2 Claveguerons 
Són peces de metall o plàstic que tenen per funció la connexió dels baixants d'aigües pluvials 
amb el plànol superficial de la teulada, de manera que resolgui l'estanqueïtat de la unió entre 
ambdós elements, no permeti l'obstrucció amb cossos estranys i estigui proveït de sifó 
antimúrids. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
Els claveguerons s’amidaran per unitats col·locades i totalment acabades, incloent en el preu 
tots els materials, peces i treballs necessaris per la col·locació i perfecta estanqueïtat de 
manera que l'element compleixi amb la Normativa vigent. 
Escanalat de desguàs 
Són elements prefabricats o realitzats in situ" que tenen per objecte recollir l'aigua que cau 
dels tremujals d'una teulada, per a dirigir-la cap als baixants corresponents. Són condicions, 
perquè funcioni correctament, l'estanqueïtat de les juntes i estar col·locats amb el suficient 
pendent per a desguassar ràpidament. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
Els canelons s’amidaran en metres lineals, incloent en el preu la part proporcional de peces 
especials, impermeabilitzacions, ancoratges, juntes, etc., amb treballs, equips i ajuts 
necessaris per a la posta a l'obra, totalment acabat, de manera que s'acompleixin les Normes 
vigents al respecte. 
 
1.7.2.3 Claraboies 
Son elements prefabricats o realitzats a l'obra, que tenen com objecte permetre la ventilació o 
il·luminació de les dependències emplaçades sota la coberta. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
S’amidaran per unitat totalment acabada, segons plànols i Normativa vigent. 
 
1.7.2.4 Encavallades 
Són elements estructurals de fusta, formigó o metàl·lics, que tenen per objecte donar forma i 
sostenir les teulades de l'edifici. Es realitzaran d'acord amb les indicacions del Projecte. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
L’amidament i l'abonament es realitzaran per unitat d'encavallada col·locada a l'obra, 
incloent-se en el preu totes les operacions necessàries pel trasllat, instal·lació d'elements 
d'ancoratge i suports corresponents, per llur completa instal·lació. 
 
1.7.3 GUIXOS I ESCAIOLES 
Definició: Els guixos són els revestiments realitzats amb pasta de guix. Poden ser de dos tipus: 
estesos (guarnits, lliscatso emblanquinats) i estucs. 
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Les escaioles són els revestiments per sostres, fets per plaques sostingudes del sostre. 
Es presentaran a la Direcció Facultativa mostres de mida natural i documentació d'assaigs 
realitzats a Laboratoris oficials d'aquells materials que hagin de complir qualsevol funció a més 
de la de cel ras. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
S’amidarà i abonarà per m2 de superfície indicada en els plànols i amidaments del projecte. Si 
hi ha diferencia entre indicacions en plànols i amidaments, prevaldrà el que s'indiqui als 
amidaments. 
En la valoració per m2 de superfície resta inclosa la valoració de formació d'arestes (verticals i 
horitzontals) i angles díedres. 
 
1.7.4 ARREBOSSATS I LLISCATS 
Definició: Els arrebossats i lliscats són revestiments realitzats amb pastes o morters de 
qualsevol conglomerat, calç o ciment, així com amb morters mixtes. 
Tots els materials, qualsevol que sigui la seva classe, compliran en quant a qualitat i 
característiques tècniques, les especificacions de la Normativa vigent o de la Direcció 
Facultativa. 
   
AMIDAMENT I ABONAMENT 
Tots els revestiments s’amidaran en metres quadrats (m2) de superfície revestida, 
descomptant de la partida la meitat de la superfície dels forats entre quatre i vuit metres 
quadrats (4 i 8 m2). 
En el preu d'abonament s'inclouran tots els materials, treballs propis de col·locació i ajuts 
d'altres oficis, peces especials, coronaments, preparació dels paraments, talls, juntes, neteja, 
es a dir, tot el necessari per executar el revestiment d'acord amb les especificacions de 
Projecte i de la Direcció d'obra, així com tots els treballs i materials que calguin per la correcte 
execució de les obres i a fi d'aconseguir el compliment de les Normatives corresponents, 
malgrat que no s'especifiqui exactament en els plànols. 
Qualsevol operació o material especial que sigui necessari incorporar al revestiment: a fi de 
complir amb la Normativa en el tractament de ponts tèrmics, s'entendrà inclòs en els preus del 
revestiment, així com els ajuts adients per realitzar-lo. 

1.8 AÏLLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS 

Els aïllaments es divideixen en tres grups, segons el tipus de protecció per la qual es vulguin 
destinar i són: Tèrmics, Acústics i Contra la humitat. 
 
1.8.1 AÏLLAMENTS TÈRMICS 
Definides les condicions tèrmiques exigibles a l'edifici i escollits els elements constructius, 
definits en el Projecte, el valor aïllant de l'element podrà aconseguir-se amb els seus propis 
components o per l'addició d'altres, la funció dels quals serà abastar el valor d'aïllament exigit. 
Els aïllants hauran d'ésser continus i complets en tota la seva superfície de sostres, sòls i 
parets. 
En qualsevol sistema constructiu s'evitarà la creació de ponts tèrmics o zones de menor 
cabuda aïllant, atès que donen lloc a zones on es puguin produir condensacions.  

Cap mena de producte podrà ser emprat per aïllar sense l'aprovació prèvia de la Direcció 
Facultativa. 
 
1.8.2 AÏLLAMENTS ACÚSTICS 
La insonorització de locals tindrà per objecte crear un ambient adient per a qualsevol 
manifestació humana, aconseguint que els nivells sonors que imperen en els locals 
insonoritzats tinguin uns valors màxims establerts en cada cas. 
Els materials a emprar com a aïllaments, quan l'element constructiu ho requereixi, hauran 
d'estar avalats per Segells o Marques de Qualitat. No es col·locarà cap mena de material 
aïllant sense la conformitat de la Direcció Facultativa. 
 
1.8.3 AÏLLAMENT CONTRA LA HUMITAT 
En general, l'aïllament pot conseguir-se per procediments constructius, que evacuen l'aigua 
per gravetat fora de la zona de perill, per impermeabilitzants de massa, que són aquells 
materials que quan s'afegeixen a les barreges aglomerants confereixen propietats 
impermeables al material resultant o impermeabilitzants de superfície, que són impermeables 
per si sols i s'apliquen superficialment a altres que serveixen com a base o suport. 
Aquest capítol se cenyeix únicament a aquest cas últim atès que els impermeabilitzants en 
massa s'inclouen en els capítols de morters i formigons com a additius. 
Els impermeabilitzants superficials comprenen el conjunt de materials, com a làmines 
sintètiques, asfàltiques i incloses pintures, que eviten el pas de la humitat en els elements 
constructius on s'empren. 
Es tindrà molta cura en la formació de soldadures de peces, coronaments, formació de 
desguassos, etc. Les superfícies sobre les que han d'estendre's les làmines 
impermeabilitzants es netejaran i prepara ran adequadament per evitar elements punxants. 
Qualsevol producte impermeabilitzant que s'empri comptarà amb l'aprovació de la Direcció 
Facultativa i estarà garantit pel fabricant per un mínim de deu anys. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
L’amidament es farà en metres quadrats (m2) de superfície aïllada, incloent en el preu la part 
proporcional de col·locació, coronaments, encavallades, peces especials necessàries per a 
abastar la perfecta execució de l'element, totalment acabat. 
L'aïllament de conduccions s’amidarà en metres lineals (ml) de conducte protegit, tot inclòs. 

1.9 FUSTERIA 

Té per objecte el tancament total de les obertures, dotant l'edifici de les prestacions d'accés, 
lluminositat, assolejament, ventilació, etc. en els moments adequats. 
Els tipus seran de fusta, metàl·lics i de plàstic, i compliran les especificacions de la Normativa 
vigent. 
Executades en el taller les peces definides en els plànols, el Contractista haurà de preveure a 
l'obra tots els detalls per la recepció i perfecte engalzament, tenint molta cura en l'aplanat, 
alineació i cotes de les diverses encavallades i brancals, així com de la seva subjecció a l'obra, 
atenent l'estanqueïtat de les unions en els paraments de façana (tapajunts) i perfecta 
col·locació. ajustament i funcionament de tots els elements. 
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El portam metàl·lic de ferro o d'alumini i el de plàstic seran de marca acreditada i segons 
mostres acceptades per la Direcció Facultativa.  
La col·locació en obra s'ajustarà a les normes del fabricant; se segellaran les juntes amb 
massilles especials, garantides per un mínim de deu anys. 
Les persianes enrotllables de plàstic, fusta o metàl·liques disposaran dels mecanismes 
adients, definits en el projecte, instal·lats per personal especialitzat, essent necessari per a llur 
recepció que el seu esllavissament i accionament sigui executat sense cap mena de dificultat l 
amb suavitat. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
Tots els elements de portam, qualsevol que sigui el seu tipus, incloses les persianes 
enrotllables, correderes o practicables s’amidaran per metres quadrats (m2) de llum d'obra 
d'elements col·locats, incloent-se en el preu la part proporcional d'ajuts per a llur col·locació, 
segellat de juntes, elements de connexió a les fàbriques, tapajunts i les ferramentes de 
tancament o de penjar, del tipus definit en el Projecte indicat per la Direcció Facultativa. 
Els elements singulars d'ebenisteria es mesuraran i valoraran per unitats (Ut) completament 
acabades i posades a l'obra segons el Projecte o indicades per la Direcció Facultativa. 
El mobiliari de les cuines es valorarà per unitat (Ut) de cuina acabada, amb els armaris alts i 
baixos indicats en els plànols, inclosos ajuts d'altres oficis necessaris per col·locar-los. 
Qualsevol element de fusteria que presenti algun defecte, tant material com formal, com 
desperfectes ocasionats a l 'obra o en el transport, serà rebutjat sense dret a cap mena de 
càrrec per part de la propietat. 
Tots els preus relatius al portam inclouran totes aquelles feines o materials que siguin 
necessaris pel seu perfecte funcionament o que siguin recollides a la Normativa vigent, encara 
que no figurin en els plànols del Projecte. 
 

1.10 PAVIMENTS, ENRAJOLATS 

1.10.1 PAVIMENTS 
Definició: Revestiment d’acabat d’un sòl al qual confereix qualitats específiques. 
S'anomenen soleres els paviments de formigó en massa, que s'executen sobre el terreny o 
sub-bases granulars, podent ser d'un gruix variable en funció de l 'ús al qual es destinin i que 
de tant en tant s'armaran.  
Quan les soleres tinguin una superfície superior a cinquanta metres quadrats (50 m2) es 
realitzaran juntes de dilatació amb materials elàstics i la disposició que indiqui la Direcció 
Facultativa. 
Execució 
Els paviments enrajolats, com terratzos, ceràmics, enllosats de pedra natural o artificial, etc., 
es realitzaran sobre base perfectament neta i anivellada, executant-se els talls i distribució de 
peces que indiqui la Direcció d'Obra. Un cop executats, s'ajuntaran amb abeurada de ciment. 
Els paviments de terratso, quan s'hagin acabat, es netejaran i protegiran, a fi d'evitar 
desperfectes malgrat que a les zones on s'hagin col·locat encara calgui treballar. 
Els paviments de fusta no han d'arribar fins les parets perimetrals, sinó que cal deixar un espai 
de cinc a deu mil·límetres (5 a 10 mm.) que s'amagarà en l'entornpeu. 
 

AMIDAMENT I ABONAMENT 
L’amidament dels paviments, de qualsevol tipus, es realitzarà per metres quadrats (m2) totals 
executats. 
En la valoració de les soleres s'inclourà el preu de tots els treballs necessaris per deixar-les 
totalment acabades, d'acord amb les especificacions del Projecte i de la Direcció, sumant-hi en 
el preu la part proporcional de preparació de la base, anivellació i acabats superficials, 
armadures, juntes i entornpeus. 
En els paviments de llosetes de pedra, terrasso, ceràmica, etc., s'inclouran en el preu tots els 
treballs necessaris de col·locació, poliment, desbastament, abrillantat, rejuntat, neteja, part 
proporcional d'entornpeu, per ben acabar-ho totalment. En els paviments de fusta s'inclourà la 
part proporcional de rastells o empostissats, així com els treballs de desbastar, poliment, 
envernissat, entornpeus, totalment acabat. 
En el preu del metre quadrat (m2) de paviment s'inclouran tots els materials i operacions que 
calguin per complir la Normativa vigent, malgrat que eventualment no es trobi recollida 
exactament en els plànols del Projecte. En els paviments encolats s'inclourà en el preu la part 
proporcional de materials d'agafada, així com els treballs i peces necessàries per al bon 
acabament. 
 
1.10.2 ENRAJOLATS 
Definició: Són els revestiments fets amb peces ceràmiques. 
 
1.10.2.1 Execució 
Els revestiments es fixaran sobre els paraments verticals nets de tota mena de materials que 
puguin produir despreniments de peces. 
Les superfícies seran llises, sense balcaments ni deformacions i formant les juntes línies 
rectes en tots els sentits, sense trencaments ni desploms. 
En fer el repartiment de peces, es començarà sempre des dels eixos de figura, com és ara 
juntes o el seu centre, a fi que les parets revestides quedin simètriques. 
Les rajoles col·locades amb els materials de presa tradicionals es col·locaran amb morter de 
ciment de riquesa mitja en proporció 1:3, escollint ciments que quan s'adormin no presentin 
augments sensibles de volum, i havent-les mullat i xopat abans amb aigua. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
S’amidarà i abonarà per m2 indicats en els plànols i amidaments del Projecte. 
 

1.11 INSTAL·LACIONS 

1.11.1 FONTANERIA 
La instal·lació de fontaneria resta definida per la xarxa que, connectada a la general de 
proveïment, arriba fins als punts de consum. En els plànols s'especificaran: esquema de la 
xarxa de l'habitatge, longitud dels trams i diàmetre, materials, claus, etc. 
Els tubs, de qualsevol classe o tipus, seran perfectament llisos, de secció circular i ben 
calibrats amb generatrius rectes o amb la corba que els hi correspongui en els colzes o peces 
especials. No s'admetran els que presentin ondulacions o desigualtats més grans de cinc 
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mil·límetres (5  mm), ni rugositats de més de dos (2 mm) de gruix. En els diàmetres interiors 
s'admetrà una tolerància de l'u i mig per cent (1,5%) en menys i del quatre per cent (4%) en 
més, i en el gruix de les parets la tolerància serà d'un deu per cent (10%). 
 
1.11.1.1 Aixetes 
S'empraran preferentment aixetes del tipus de pressió o aquelles en que l'obturació s'executa 
gradualment i no de sobte, per evitar l'efecte dinàmic produït pel tancament brusc. 
S'ajustarà la col·locació de comptadors a les Normes que dicti la Companyia Subministradora. 
S'usaran comptadors construïts amb materials de llarga durada, amb eixos muntats. 
- Unions de les canonades amb les aixetes dels aparells: 
La presa d'aigua freda i calenta de la canonada de coure protegit, o polietilé reticular, a les 
aixetes de cada servei es farà mitjançant ràcord de llautó per evitar els efectes de les 
dilatacions. No es permetrà, en cap cas, soldar directament. Les canonades seran verticals o 
horitzontals i es fixaran amb brides als suports. Les brides estaran perfectament alineades i 
corregides, de forma que el tub que s'hi assenta quedi en les condicions d'alineació 
requerides, no tolerant-se l'ús de suplements en els braçals; les femelles hauran d'estar 
convenientment apretades. 
- Proves: 
Cada ramal, comprès entre dues claus, s'assajarà un cop acabat, sota una pressió de quinze 
atmosferes (15 at.) produïda mitjançant bombes. L 'assaig durarà quinze minuts i la pressió 
restarà invariable durant aquest temps. Si es necessària la instal·lació d'una bateria de 
comptadors, es construirà amb tub de ferro galvanitzat a fi de donar-l'hi rigidesa o de 
polipropilé en el cas que la resta de la instal.lació sigui d’aquest material. Els comptadors 
hauran de quedar instal·lats, de forma que permetin una fàcil lectura, reparació o substitució. 
- Instal·lacions amb elevació d'aigua: 
Quan l 'aigua de la xarxa d'abastament manqui de pressió per arribar als punts de 
subminstrament més enlairats de l'edifici per permetre l'engegada de calentadors instantanis 
que necessiten una pressió de cinc a set metres (5 a 7 m) de columna d'aigua, caldrà disposar 
d'un dipòsit elevat o d'un sistema d'elevació d'aigua. S'empraran bombes de baixa pressió per 
grans quantitats i petites elevacions; per elevacions superiors a 30 m. hauran de dividir-se les 
elevacions en 2 trams, cada un d'ells amb una moto-bomba. Les calderes per al 
subministrament d'aigua calenta seran de marques reconegudes i de bona qualitat, i 
s'instal·laran amb tots els accessoris necessaris per a que funcionin correctament. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
La partida de connexió a la xarxa de proveïment de l'edifici es comptarà com a partida alçada 
(P.A.) incloent en el preu tant els treballs del ram de paleta com les peces de les tronetes, tot 
inclòs, fins i tot el comptador o bateria de comptadors. La bateria de comptadors es valorarà 
com unitat instal·lada amb tots els accessoris. Les conduccions de les instal·lacions es 
valoraran per unitat d'habitatge independentment del diàmetre, diferenciant en el preu 
únicament si són o no encastades, incloent-se la part proporcional de claus de pas, vàlvules 
reductores, expansió, ventoses, ancoratges peces especials i ajuts necessaris per llur 
definitiva instal·lació, d'acord amb les normes de la companyia subministradora i indicacions 
dels plànols del Projecte. 
Els dipòsits, escalfadors, grups de pressió, etc., s'abonaran per unitats d'elements 
completament instal·lats, inclosos els oficis auxiliars necessaris. 

En la valoració de formació d'arestes (verticals i horitzontals) i angles díedres, si hi ha 
diferència entre els amidaments i els plànols, aquestes es resoldran prenent els metres 
quadrats (m2) executats. 
 
1.11.1.2 Electricitat 
En aquest apartat s'estableixen les especificacions que han de complir les instal·lacions de 
baixa tensió a l'edifici. 
L'industrial adjudicatari realitzarà el treball d'acord amb les prescripcions que estableixin el 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i Instruccions Complementàries, així com la resta de 
Normativa i Normes de la Companyia subministradora d'Energia Elèctrica. 
Es considerarà acabat aquest apartat quan el servei d'inspecció de la Companyia doni la 
conformitat a l'execució de la instal·lació i, un cop complimentats els tràmits necessaris, 
autoritzi la connexió definitiva a la xarxa. 
S'empraran materials i aparells de qualitat, quantitat, model i tipus detallats en els documents 
del Projecte i plànols. Pels que no estan especificats, s'hauran d'acomplir les Normes NTE, 
UNE, DIN. 
L'industrial adjudicatari haurà de facilitar, sense despeses, una mostra de tots els materials no 
específicament detallats en els documents del Projecte que s'adjunten i que han de fer-se 
servir en la instal·lació. 
La tramitació dels permisos i autoritzacions necessaris del Servei d'Indústria i Energia de la 
Generalitat i d'altres organismes oficials seran efectuats per l'industrial adjudicatari, amb la 
conformitat de la Direcció d'Obra. 
L'industrial queda obligat a informar per escrit a la Direcció de l'Obra de tots els tràmits que 
s'hagin d'efectuar amb els esmentats organismes amb temps suficient per no alterar els 
programes previstos i no interrompre la bona marxa dels treballs en curs i tractar el tema amb 
la Companyia subministradora pel seu desenvolupament, fins arribar a que accepti la 
instal·lació i connexió de la presa. 
El Contractista haurà d'abonar totes les càrregues, taxes i impostos que es derivin de la 
consecució de les anomenades llicències i legalitzacions. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
La presa d'alta i mitja tensió s’amidarà per unitat de presa aèria o enterrada, totalment 
realitzada incloent-se en el preu unitari tots els treballs i materials necessaris per l'acabament i 
posada en servei, inclòs torres o pals complets, aïllants, excavacions, apuntalaments, reblerts, 
reposicions de paviments, tramitacions de llicències i autoritzacions. 
La presa de baixa tensió s’amidarà i abonarà per unitat de presa totalment acabada, amb les 
mateixes característiques que en el cas d'alta o mitja tensió anteriorment esmentades. 
La instal·lació de l'estació transformadora s’amidarà per unitat (Ut.) d'instal·lació, inclòs obra 
civil i aparellatge intern (exceptuant el transformador), totalment acabada d'acord amb la 
Normativa de la Companyia subministradora. 
La Centralització de comptadors s’amidarà per unitat de centralització completament 
instal·lada, inclosos quadre de comptadors i connexions, ajuts del ram de paleta i tots els 
treballs i materials necessaris pel total i complet acabament i posada en servei. 
La xarxa d'electrificació i enllumenat dels habitatges o locals s’amidarà per unitat d'instal·lació 
en habitatges o locals, amb tots els equips de maniobra i punts de llum o de presa de corrent 
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que s'indiquen en el Projecte, inclosos els quadres de protecció, les derivacions individuals, 
així com els ajuts d'altres oficis per llur complet acabament i posada en servei. 
L'electrificació i enllumenat de les zones comuns de l'edifici, aparcament, serveis annexes, etc 
s’amidaran per unitat d'instal·lació totalment acabada, tot inclòs. Quan la calefacció dels 
habitatges i locals sigui de tipus elèctric, requerint-se per tant la realització en cada habitatge 
de més circuits, els amidaments es realitzaran per unitat d'instal·lació en local o habitatge, 
totalment acabada. 
El circuit de posada a terra de protecció s’amidarà per unitat completa d'instal·lació, incloent en 
el preu tots els ajuts necessaris pel total acabament. 
 
1.11.2 GAS 
1.11.2.1 Instal·lacions interiors 
Definició: Aquest capítol inclou la instal·lació interior de l'edifici a fi de dotar de gas les cuines, 
calderes de calefacció i aigua calenta dels habitatges. 
La instal·lació compren: 
 - Dipòsits d'emmagatzematge o presa a xarxa de subministrament. 
 - Conduccions. 
 - Comptadors. 
Els dipòsits de combustible seran tipus ampolla o tanc, a l'aire lliure o enterrats. Tant en un cas 
com en l'altre, es respectarà la Normativa vigent i indicacions de la Companyia 
Subministradora, tant pel que es refereixi a ventilació dels locals o armaris on 
s'emmagatzemaran les ampolles, com a distàncies mínimes que han de guardar els 
emmagatzematges a equips o locals d'altre tipus per a evitar el risc de deflagració. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
Es diferenciarà si els dipòsits estan enterrats o no, atès que la unitat de dipòsits instal·lats es 
valorarà incloent totes les obres necessàries per llur instal·lació, tals com l'excavació de la 
fossa, formació de murs, impermeabilització, reblert de sorra, tancat del recinte, obtenció de 
les legalitzacions necessàries de l'Ajuntament corresponent i la tramitació en els organismes 
oficials de les autoritzacions d'instal·lació i projectes, així com tots els treballs i materials 
necessaris per acomplir la normativa corresponent. 
 
1.11.2.2 Comptadors 
Els aparells comptadors hauran d'ésser aprovats per l'empresa subministradora del gas i llur 
instal·lació es farà en locals ventilats provistos d'obertura d'entrada i sortida d'aire i 
d'instal·lació elèctrica fixa i antideflagrant. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
Suposant l'existència de centralització, l’amidament serà per unitat de quadre de comptadors, 
tot complert i instal·lat inclosa la realització de desguàs i ventilació necessàries en el local. 
Quan s'instal·li un comptador per local o habitatge, l’amidament es farà per unitats (Ut) 
totalment acabades, inclosos treballs i materials auxiliars necessaris. La presa a la xarxa de 
subministrament es realitzarà d'acord amb les Normes de la companyia Subministradora 
s’amidarà i abonarà per unitat (Ut) tot inclòs. 

1.11.2.3 Conduccions 
Seran de coure, d'hacer o de polietilé. Si van enterrades es protegiran contra la corrosió. El 
reblert de les rases es farà per capes successives aplanades, restant prohibit l'ús de sorra, 
escòria o grava. 
Es col·locaran dispositius accessibles per a evacuació de condensacions o purgues. No 
s'instal·laran sota locals habitats, clavegueres o altres canalitzacions enterrades. Les 
canonades de diàmetres inferiors a dotze mil·límetres (12 mm.) hauran d'anar grapades cada 
metre i les superiors, cada dos metres (2 m.). Al travessar murs, envans o forjats, es protegirà 
la canonada mitjançant maneguets de diàmetre superior, que es masillarà amb material 
elàstic. 
Les claus de pas seran les generals a l'escomesa de l'edifici, una per la presa a cada usuari i 
les altres per cada aparell de consum. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
Les conduccions s’amidaran per unitats d'habitatge totalment instal·lat, incloent la part 
proporcional de claus de gas, porgadors, fixacions, excavació i reblert de rases, així com tots 
els treballs, inclosos assaigs necessaris per a la posada en servei, totalment acabada. 
 
1.11.3 CALEFACCIÓ 
Les instal·lacions de calefacció podran ésser centralitzades o individuals, existint diferents 
sistemes, com són :  
- En instal·lacions centralitzades: 

 . Per aigua 
 . Vapor d'aigua 
 . Calefacció central tèrmica de gas, elèctrica, vapor, aigua, etc. 
 . Calefacció per aire. 

- En instal·lacions individuals: 
 . Calefacció elèctrica. 
 . Calefacció per gas. 

Els elements que constitueixen la instal·lació de calefacció són els següents: 
 . Calderes 
 . Cremadors 
 . Xarxa de distribució 
 . Valvules 
 . Radiadors 
 . Elements auxiliars de circulació (bombes, dipòsits d'expansió) 
 . Dipòsits de combustible 

Tant el tipus d'instal·lació com la relació d'elements que la componen, vénen definits en el 
Projecte. 
 
1.11.3.1 Calderes 
Les calderes són els aparells destinats a produir calor. Seran de primera qualitat, de marques 
reconegudes; estaran proveïd es de tots els elements i equips auxiliars necessaris per llur 
funcionament, com són cremadors i dipòsits de combustible, els quals s'instal·laran d'acord 
amb les indicacions del fabricant i de la Direcció Facultativa. 
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AMIDAMENT I ABONAMENT 
Les calderes s’amidaran per unitat instal·lada, tant centralitzada com individual, inclosa la part 
proporcional d'aparells auxiliars, dipòsits, xemeneies i ajuts d'altres industrials necessaris per 
completar la instal·lació. 
 
1.11.3.2 Xarxa de distribució 
Definició: Es el conjunt d'elements que condueixen l'element de transport del calor, des de la 
caldera als elements de radiació. 
Les canonades seran de ferro soldat i aniran proveïdes de peces especials de dilatació. Els 
colzes, maneguets, tes, creuers. etc, seran d'acer estirat sense soldadures i hauran de resistir 
una pressió hidrostàtica interior de prova de 15 Kg/cm2. 
Les claus de pas emprades en les conduccions seran de fàcil accionament i revisió. 
S'instal·laran dipòsits d'expansió, d'una cabuda doble de l'augment de volum de tota l'aigua 
continguda en la instal·lació a temperatura de règim i estarà provista de sobreeixidor. 
Les bombes d'acceleració seran el màxim de silencioses possible i col·locades sobre 
esmorteïdors. 
El funcionament de la bomba haurà d'estar sempre assegurada per evitar l'ebullició de l'aigua 
de la caldera. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
La xarxa de canonades de distribució de calor s’amidarà en unitats d'habitatge o local 
totalment instal·lats, incloent en llur cost la part proporcional d'aparells necessaris, especificats 
en el Projecte o indicats per la Direcció Facultativa pel seu funcionament, així com peces 
especials, ancoratges, muntatge i ajuts d'altres industrials. 
 
1.11.3.3 Radiadors, Convectors i Plafons 
Podran ésser de foneria o d'acer, de manera que presentin la màxima superfície de radiació. 
Tots els radiadors hauran de suportar una pressió mínima de cinc atmosferes (5 at.). La 
calefacció des del sòl, sostre o parets serà la que en comptes de disposar d'elements terminals 
de radiació, és el propi circuit que amb la seva llargada genera la superfície de radiació. 
La temperatura de l'aigua no ultrapassarà els cinquanta graus centígrads (50ºC). 
Els serpentins es realitzaran amb tubs sense soldadura, amb juntes d'endoll i cordó o amb 
maneguet. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
Els radiadors s’amidaran per unitats d'habitatge o local completament instal·lats amb llurs 
vàlvules de maniobra, ancoratges a murs i ajuts per llur col·locació. 
 
1.11.3.4 Radiadors elèctrics 
Quan el sistema escollit de calefacció sigui per radiadors o plafons de calor negre elèctrics, 
seran de primera qualitat i marca reconeguda. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 

L’amidament serà per unitats (Ut) totalment subministrades i instal·lades, inclosa la 
repercussió del preu de la instal·lació elèctrica necessària, cas que aquesta no s'hagi inclòs a 
l'apartat d'electricitat. 
 
1.11.3.5 Conduccions d'aire calent 
Les conduccions, que podran ser de secció rectangular o circular i del material adequat a la 
velocitat de l'aire que circula pel seu interior, poden ser de xapa d'acer galvanitzat, guix o 
materials de fibres sintètiques, sempre que es cumpleixi la Normativa Vigent. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
S’amidarà per unitat d'habitatge o local instal·lat, incloent en el preu la part proporcional de 
muntatge, reixetes, filtres i comportes necessàries, així com els ajuts del ram de paleta 
necessaris per llur total instal·lació. 
 
1.11.4 CLIMATITZACIÓ 
Les instal·lacions de climatització son les destinades a mantenir, en els espais interiors de 
l'edifici, les condicions de temperatura, puresa d'aire i humitat adequades, independentment de 
les condicions exteriors. 
Per tant, i segons s'especifica en el Projecte, aquestes instal·lacions podran comptar amb 
equips per purificar, refrigerar, escalfar, humitejar i dessecar l'aire, així com la regulació de 
totes aquestes operacions. 
La instal·lació estarà composta pels següents elements: 

 - Equip condicionador d'aire 
 - Conductes 
 - Boques de difusió 
 - Escalfadors 
 - Quadre de control. 

També pot donar-se el cas d'utilitzar equips autònoms o mixtes. 
 
1.11.4.1 Equips 
El tipus d'equips que calgui instal·lar, vindrà definit en el Projecte i serà de marca reconeguda i 
aprovada per la Direcció Facultativa. Els elements constitutius de l'aparell són: l'equip 
productor de fred, el productor de calor, si es troba inclòs en la instal·lació, i la zona de 
preparació o tractament de l'aire que, segons indica, realitzarà les operacions d'impulsió, 
extracció, filtrat, polvorització d'aigua, desinfecció i acondicionament tèrmic. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
Si la instal·lació és centralitzada, s’amidarà per unitat d'instal·lació completa, incloent en el 
preu tots els equips de tractament de l'aire, quadre elèctric, equips de maniobra (manuals i 
automàtics) i ajuts necessaris per llur instal·lació, excepte les conduccions. 
Si el sistema de climatització és per condicionadors autònoms o de finestra, l’amidament serà 
per unitat (Ut) d'aparell completament instal·lat i engegada de la instal·lació. 
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1.11.4.2 Conductes 
Els conductes poden ser de diferents formes i materials, en funció de la velocitat de l'aire en el 
seu interior, essent els més usuals la xapa d'acer, l'acer galvanitzat, planxa staff de fibres 
sintètiques; les boques de difusió seran reixetes fixes o mòbils i boques circulars, perforades o 
concèntriques. 
La Direcció Facultativa escollirà el tipus, en funció de les zones en les quals s'introdueixi aire. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
L’amidament  de conductes serà per unitat d'habitatge o local incloent en el preu la part 
proporcional de boques, comportes, i ajuts que calguin per realitzar la instal·lació d'acord amb 
el Projecte, totalment acabat. 
 
1.11.5 APARELLS ELEVADORS 
S'aplica aquest capítol als aparells elevadors de persones o mercaderies, que funcionen en els 
edificis mitjançant cabines penjades per cables, guies o qualsevol altre sistema, accionats per 
energia elèctrica o d'altre tipus. 
Les parts de que es composa un equip d'ascensor son: 

 - Elements de comandament 
 - Cambril 
 - Guies pel cambril i del contrapès 
 - Contrapès 
 - Grup tractor 
 - Presa elèctrica 
 - Cables de suspensió 
 - Dispositius de seguretat 
 - Portes d'accés 
 - Recinte 

Les unitats o equips d'ascensor que s'instal·lin seran de marques reconegudes, amb 
experiència amb aquest tipus d'instal·lacions i presentaran a la Direcció Facultativa les fitxes 
de característiques i justificació del compliment de les disposicions del Reglament d'Indústria, 
sobre aquest tema. 
El tipus i sistema de maniobra, velocitat i número de parades venen definits en els plànols i 
memòria del Projecte. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
L'abonament i amidament es realitzarà per unitats totalment instal·lades i posades en servei, 
incloent ajuts d'altres industrials, com ram de paleta, electricitat i pintura, totalment acabades. 
 

1.12 COMUNICACIÓ 

1.12.1 ANTENES 
Aquesta partida comprèn la instal·lació dels sistemes de captació, distribució i presa de 
senyals de televisió i ràdio en els edificis. 
Els elements que constitueixen la instal·lació són: 

 - l'equip de captació 
 - l'equip d'amplificació i distribució 

Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de 
qualitat que fixen les Normes vigents. 
Totes les conduccions a l'interior de l'edifici es col·locaran encastades. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
L’amidament es realitzarà per unitat completa d'instal·lació, amb els punts de presa que 
s'indiquen en els plànols, incloent la part proporcional d'ajuts d'altres industrials i d’inici. 
 
1.12.2 TELEFONIA 
Aquest capítol comprèn la instal·lació interna de l'edifici de la xarxa telefònica, des de la presa 
de la Companyia fins a cada punt de presa. 
Les parts que inclouen la instal·lació són: 

 - Presa xarxa general 
 - Canalització d'enllaç fins l'armari de distribució 
 - Canalització de distribució, amb caixes de pas, armaris de registre i punts de presa. 

La instal·lació s'executarà amb el número d'elements i punts de presa que s'indiquen en els 
plànols i seguint les prescripcions de la Direcció Facultativa, Companyia i Normativa vigent. 
Tota la instal·lació es realitzarà encastada amb tub de plàstic, realitzant les derivacions i canvis 
de direcció mitjançant caixes de registre encastades. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
L’amidament es farà per unitats (Ut) d'instal·lació, diferenciant dues partides independents que 
són: 
- Presa a la xarxa general, canalitzacions i armari d'enllaç totalment instal·lats, amb tots els 
treballs, peces, materials i ajuts necessaris. 
- Unitats de xarxa de distribució interior, incloent en el preu la part proporcional de caixes 
d'empalmes i presa, materials, operacions i ajuts necessaris per acabar completament la 
instal·lació. 
 
1.12.3 INTERFONIA 
La instal·lació de porter electrònic o "video-porter", es composa del quadre general, instal·lat 
en el vestíbul de l'edifici i els telèfons amb obertura automàtica de la porta, en els diferents 
locals o habitatges. 
Els equips seran de marca reconeguda i per llur instal·lació se seguiran les indicacions del 
fabricant i de la Direcció Facultativa. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
S’amidarà per unitat completa d'equip instal·lat i posta en servei, incloent el preu tots els ajuts i 
materials necessaris. 
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1.13 PROTECCIÓ 

1.13.1 CONTRA EL FOC 
La protecció contra el foc es realitzarà prenent les mesures de seguretat establertes en la 
NBE-CPI-96, en funció del tipus d'edificació en dos camps específics: 
 - Supressió de les causes que puguin produir un incendi 
 - Evitació de la propagació 
Es complirà en tot moment els requeriments de la Normativa vigent. 
Les mesures seran: 
De natura física de l'edificació (Protecció d'incendis) 
Col·locació d'instal·lacions 
 
1.13.1.1 Protecció d'incendis 
Els processos d'ignifugació o revestiment protectors del foc d'estructures o d'altres elements 
d'obra, venen especificats en el Projecte i s'executaran d'acord amb les indicacions de la 
Direcció Facultativa. Els materials que s'hauran d'emprar tindran certificats de garantia i 
d'assaigs, havent de presentar el Contractista a la Direcció d'Obra les corresponents fixes 
tècniques per a que s'aprovin, abans de la posta a l'obra. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
L’amidament i l'abonament es realitzarà en metres quadrats d'ignifugació o revestiment, 
incloent-se en el preu tots els treballs auxiliars necessaris. 
 
1.13.1.2 Instal·lacions de protecció d'incendis 
Aquest capítol comprèn el conjunt d'instal·lacions i equips de protecció d'incendis de l'edifici i 
que es defineixen en el Projecte, complint la Normativa vigent. 
Classes d'instal·lacions: 
A. - Instal·lacions de detecció automàtica d'incendis, compostes per: 

 Equips de control i senyalització 
 Detectors 
 Fonts de subministrament d’aigua 
 Elements d'unió entre els anteriors 

B. - Instal·lació d'extinció, compostes per: 
 Instal·lació de boques d'incendi 
 Instal·lació d'hidrants 
 Instal·lació de columna seca 
 Instal·lació d'extintors mòbils 
 Instal·lació de sistemes fixes d'instal·lació. 

C. - Instal·lacions d'alarma, compostes per: 
 Instal·lació de premedors d'alarma 
 Instal·lació d'alerta 
 Instal·lació de megafonia 

D. - Instal·lacions d'Emergència, compostes per: 
 Instal·lacions d'enllumenat d'emergència i senyalització 
 Instal·lació de ventilció de vestíbuls d'independència 

AMIDAMENT I ABONAMENT 
Cadascun dels tipus d'instal·lació definits en aquest capítol s’amidarà per unitat (Ut) completa 
d'instal·lació definida en el Projecte, incloent en el preu tots els ajuts del ram de paleta o altres 
industrials necessaris per la completa posta en servei de la instal·lació segons Projecte i 
Normativa vigent. 
 
1.13.1.3 Parallamps 
Quan calgui la instal·lació de parallamps, aquests seran del tipus que s'indiqui al Projecte, 
instal·lant-se d'acord amb la Normativa vigent i les indicacions del fabricant; s'empraran equips 
de primera qualitat i marca reconeguda. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
L’amidament i l'abonament d'aquest apartat es realitzarà per unitat d'equip de parallamps 
instal·lat, incloent en el preu totes les obres i ajuts d'altres oficis necessaris per la seva 
completa posta en servei. 
 
1.13.2 DIPÒSITS 
1.13.2.1 Dipòsits d'aigua 
En la construcció dels dipòsits no s'utilitzarà cap material que sigui absorbent o porós. Encara 
que el nivell d'aigua hagi d'estar en contacte amb l'atmosfera, el dipòsit serà tancat i es 
garantirà l'estanqueïtat de les seves peces. 
El tub d'alimentació vessarà lliurement i com a mínim 40 mm. per sobre de la vora superior del 
sobreeixidor. 
El sobreeixidor del dipòsit es conduirà cap a un desguàs apropiat, de manera que l'extrem 
inferior d'aquesta conducció vessi lliurement a 40 mm. per sobre de la vora superior de 
l'element que recull l'aigua. 
La capacitat de reserva no serà ni menor ni més gran que la de les dues terceres parts de la 
dotació diària de l'aforament. 
Els dipòsits se situaran a la part alta dels immobles de manera que la diferència entre l'alçada 
del fons del dipòsit i l'aixeta més alta sigui com a mínim de 3 m. Si la pressió disponible en el 
ramal no excedeix de 5 m. del nivell d'aigua del dipòsit, s'instal·larà un sistema de 
sobreelevació. 
 
1.13.2.2 Dipòsits de combustible 
Els dipòsits de combustible compliran la Normativa vigent. 
 
1.13.3 APARELLS SANITARIS I AIXETES 
Tots els aparells que comprèn aquest capítol seran de primera qualitat, de models, material i 
colors que indica el Projecte. Estaran provistos d'equips de subjecció o suport. 
Cada aparell disposarà de sifó registrable a la sortida de la vàlvula de desguàs. 
També es podrà fer una presa des de la canonada de desguàs fins un pot sifònic, que serveixi 
per diferents aparells. 
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Les aixetes seran de primera qualitat, de llautó, coure, niquelades o cromades o de metalls 
nobles, segons s'indica en el Projecte. Aniran provistes de barrejadors d'aigua freda i calenta 
en els casos indicats. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
Els aparells sanitaris es mesuraran per unitat (Ut) completa instal·lada, incloent-se en el preu 
de la unitat tots els accessoris, aixetes, desguassos i treballs auxiliars que requereixi llur 
instal·lació, a fi de que funcioni perfectament. 
 
1.13.4 EQUIPAMENT DE CUINES 
S'agrupen sota aquesta denominació les condicions que han de tenir els materials i la mà 
d'obra necessaris per a l'execució i col·locació dels diferents elements que componen les 
instal·lacions de les cuines. 
 
1.13.4.1 Cuines que funcionen amb combustibles gasosos i característiques dels seus 

elements. 
Es consideraran les cuines que utilitzin com a combustibles gas natural o gasos liquats del 
petroli (butà, propà, aire propanat) mitjançant l'adequada instal·lació de cremadors. Tots 
aquests tipus de cuines els haurà d'aprovar la Direcció General d'Indústria i Energia. 
La construcció de cuines per gasos liquats del petroli i les característiques dels elements que 
les componen s'ajustaran a la construcció d'aparells d'ús domèstic que utilitzin com a 
combustible els gasos liquats del petroli, i les Normes Bàsiques d'instal·lació de gas en edificis 
habitats. 
Per les cuines amb gas natural, etc. s'adoptaran en general les mateixes normes que per les 
de gasos liquats del petroli. 
 
1.13.4.2 Cuines elèctriques i Característiques generals dels seus elements. 
Es consideraran les cuines que funcionen mitjançant energia elèctrica de baixa tensió, 
produint-se la font d'energia en travessar una resistència que pot trobar-se o no coberta per un 
embolcall de ferro fos, anomenat placa. 
Tots els tipus d'aquestes cuines els haurà d'aprovar la Direcció General d'Indústria i Energia. 
 

1.14 VIDRIERIA 

Aquest capítol correspon als treballs el principal material dels quals és el vidre, en qualsevol 
tipus, i els treballs de la seva col·locació o posta en servei. 
 
1.14.1 CLASSES DE VIDRE: 
Llunes: seran els vidres de primera qualitat, amb caires polits i bisellats, de gruix de quatre a 
quinze mil·límetres (4 a 15 mm.) perfectament polits i peces de tres-cents per dos-cents 
quaranta centímetres (300 x 240 cm.) 
Cristal·lines: Són vidres que tenen un gruix que varia entre tres i sis mil·límetres (3 a 6 mm. ) 
en peces de dos-cents cinquanta per cent-setanta centímetres. (250 x 170 cm.). 

Vidre senzill: Vidres de gruix d'un amb vuit mil·límetres a dos mil·límetres (1.8 a 2 mm.) en 
peces de cent-cinquanta per trenta-nou centímetres (150 x 39 cm.). 
Catedral : vidre colat de gruix irregular. 
Vidre imprès: són vidres colats amb relleus, ratllats, estriats, piconats, etc. 
Vidre armat: Es el que té a l'interior de la seva massa una malla metàl·lica per a mantenir 
lligats els trossos en cas de trencament. 
Vidre opalí: Es un vidre translúcid de color blanquinós. 
Vidre especial: Resistent a altes temperatures, intrencable. permetent el pas de raigs 
ultravioletes, etc. 
Pavés: Són peces de vidre amotllades, amb cambra d'aire o no i de diferents mesures i colors, 
que es col·loquen com a fàbrica de blocs armats, mitjançant un conjunt de varetes horitzontals 
i verticals, amorterant o massillant les seves juntes. 
 
COL·LOCACIONS 
Els vidres es col·locaran en els elements de portam o entre mainells o bastigis, per mitjà de 
verguerons, juntes de cautxú, neoprè, silicona, o mitjançant juntes de zinc o massilla, de tal 
manera que no puguin estar sotmesos a esforços de contraccions o dilatacions del propi vidre 
o als de deformació del bastigi que l'emmarca. S'evitaran els contactes de vidre-vidre o 
vidre-metall. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
Els diferents tipus de vidres que es defineixen en el Projecte s’amidaran en metres quadrats 
(m2) incloent en el preu tots els treballs, peces i materials necessaris per llur col·locació, 
segons les indicacions dels plànols i de la Direcció Facultativa de l'Obra. 
 

1.15 PINTURES I ESTUCATS 

S'agrupen sota aquesta denominació tots aquells treballs de revestiments de superfícies, 
executats amb materials fluids generalment acolorats i compostos per elements líquids i sòlids, 
dosificats per tal d'afavorir la conservació i que no es produeixi la disgregació dels materials 
emprats en la construcció, protegint-los contra els agents atmosfèrics i intempèrie. 
Les seves funcions fonamentals són de protecció, decoració i funcionals. Els revestiments 
transparents s'anomenaran vernissos i els opacs pintures. 
Els tipus de pintures a emprar, en cada tipus d'element d'obra vindrà definit en el projecte, així 
com els seus colors, acabats i textures. 
Es presentaran mostres a la Direcció Facultativa abans de procedir al pintat de qualsevol 
element. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
L’amidament de les partides de pintura serà en metres quadrats (m2) totals executats, 
diferenciant el tipus de suports que figuren en l’amidament i el tipus de pintura. 
En el preu s'inclourà la repercussió del cost de preparació, neteja, imprimació dels paraments 
amb productes adequats a cada tipus de material i repassos, així com bastimentada i elements 
necessaris per poder executar el treball. 
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L’amidament de la pintura de conduccions serà en metres lineals (ml) inclosa la part 
proporcional d'ancoratges i suports, totalment acabada.  
 
 
Barcelona, 2014 
 
L'enginyer 
Daniel Garcia Nafarrate 
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CONCLUSIONS 
 
Per Fi! Última pàgina del projecte, última pàgina de la carrera, en fi, última pàgina d’una etapa dura, llarga i 
ferragossa però que ha valgut la pena!. Combinar estudis i feina durant tota la carrera no ha estat fácil. 
 
Durant aquest TFG he trobat, de vegades, la necessitat, la comoditat de tenir un company de feina, a on no hi 
arriba un hi arriba un altre, com diu la dita. 
 
Aquests mesos he pogut endinsar-me en la historia d’aquest castell maresmenc, al costat de casa meva, que tantes 
vegades había vist i que tant poc s’habia. No hi ha molt treball d’obra, son petites actuacions que pretenen, com ja 
he dit durant el projecte, millorar les condicions de visita i fer-la mes agraïda. Ara mateix no es més que restes del 
Castell que va ser i l’atractiu que té ve donat per la seva situació, a dalt d’un cim que fa d’objectiu d’arribada per als 
excursionistes que volen pasar una estona caminant, fent esport, etc, envoltats de natura.  
 
A l’Ajuntament de  Cabrera no están molt per la labor d’impulsar el Castell, fa anys van plantejar una reforma molt 
més gran de la que al final es va fer, merament conservacionista i no sembla que això canvii gaire en els propers 
anys. Es una pena, si acostumes a anar pels voltants, sempre hi ha gent pujant-hi, parelles, corredors, ciclistes, 
classes de primària, avis,….es un focus de visita potencial terrible. 
 
La conclusió es que es podría i es deuria fer alguna cosa mes perqué el Castell de Burriac millorés el seu estat i 
pogués ser visitat aconseguint conèixer part de la seva història i la del seu entorn, tot just fa uns mesos, però, per 
mitjà de l’ajuntament de Cabrera, van col.locar uns plafons amb part de la seva historia. 
 
També s’ha de tenir en compte que no es un emplaçament fácil a l’hora de realitzar qualsevol intervenció. 
 
En definitiva, ha sigut interessant fer aquest projecte  i espero que els resultats del mateix siguin minimament 
satisfactoris. 
 
Daniel Garcia Nafarrate 
 
Vilassar de Mar, 2014.    
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